AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 SMS
PROCESSO Nº 040.0000014/2021
OBJETO: CONVOCAÇÃO DE FORNECEDORES (PESSOAS JURIDICAS) PARA
APRESENTAREM PROPOSTAS VISANDO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE
BANCO DE DADOS COM ARQUITETURA 64 BITS, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUS (E-SUS PEC) NO MUNICÍPIO DE FLORIANOPI, INCLUINDO IP DEDICADO (EM NUVEM), E ATUALIZAÇÕES QUE SE FIZEREM
NECESSÁRIO.
FUNDAMENTO: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUÍ, através da
Comissão Permanente de Licitação regularmente nomeada pela Portaria de 165/2021, de
29 de Janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de
se promover processos de compras transparentes em face das aquisições DIRETAS com
DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, torna público
que realizará Chamamento Público para convocação de fornecedores (Pessoas Jurídicas)
para apresentarem propostas visando o serviço de locação de servidor de banco de dados
para implantação do Sistema de Prontuário Eletrônico do SUS(E-SUS PEC), para atender
as demandas da Secretaria Mun. de Saúde, conforme descrições expedidas a seguir:
ITEM

01

DESCRIÇÃO DO ITEM

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

Serviço de locação de servidor de banco de dados com
arquitetura 64bits, para Implantação do Sistema de 1.700,00
Prontuário Eletrônico do Sus (E-SUS PEC) no município (Um mil e 17.000,00
de Floriano-PI, incluindo IP DEDICADO (em nuvem), e Setecentos (Dezessete
atualizações que se fizerem necessário.
reais)
mil reais)

FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Os fornecedores poderão apresentar
propostas através do E-mail cplflorianosaude@gmail.com. Serão acolhidas propostas apresentadas
até a data de julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, sendo que os
julgamentos das propostas pela CPL ocorrerão a partir das 72 (setenta e duas) horas subsequentes
após a publicação do aviso de chamamento no Diário Oficial dos Municípios.
INFORMAÇÕES: Podem ser obtidas através do telefone (89) 3522.1235 ou através do E-mail:
cplflorianosaude@gmail.com.
O PRAZO DE FORNECIMENTO SERÁ DE ATÉ: 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO.
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DOCUMENTAÇÕES PARA SEREM APRESENTADAS:
PESSOA JURÍDICA:
I. QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de identidade do titular;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de Sociedade
Comercial e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleição dos
seus administradores;
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratandose de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova de Diretoria em
exercício.
II. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, comprovando a
regularidade de situação para com a Seguridade Social e tributos federais;
e) Quanto a Fazenda Municipal:
e1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
e2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
f)

Quanto a Fazenda Estadual:
f1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
f2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro do prazo de validade;
III. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público
ou privado comprovando que a Licitante executou os serviços, ora solicitados, com o objeto deste
Pregão.
a.1) Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, este (s) deverá (ão) estar
com a assinatura do emitente devidamente reconhecida em cartório.
a.2) Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de qualificação
técnica, que poderá ser apurada através de diligência da própria Comissão de Licitação, implicará
na inabilitação da respectiva licitante.
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IV. OUTRAS DECLARAÇÕES:
a) Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro do prazo de
validade.
b) Apresentar consulta realizada CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E
SUSPENSAS (CEIS), do portal da transparência, informando que a licitante não possui restrição ao
direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, no Sítio:
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
a) Apresentar certidão fornecida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no
sítio: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
b) Apresentar Certidão negativa de inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União, certificando
que a Licitante não consta na lista de inidôneos para participar de licitações realizadas pela
Administração Pública Federal, conforme previsto no artigo 46 da Lei nº 8.443/92, no Sítio:
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/.
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLICADO
A Objeto: CONVOCAÇÃO DE FORNECEDORES (PESSOAS JURIDICAS) PARA
APRESENTAREM PROPOSTAS, visando o serviço de locação de servidor de banco
de dados para implantação do Sistema de Prontuário Eletrônico do SUS (E-SUS
PEC), PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE,
CONFORME DESCRIÇÕES EXPEDIDAS.
B Justificativa e Fundamento Jurídico:
A convocação de pessoas jurídicas para apresentar PROPOSTA DE PREÇOS a
visando o serviço de locação de servidor de banco de dados para implantação do
Sistema de Prontuário Eletrônico do SUS (E-SUS PEC), com o fim de garantir o bom
andamento das atividades e atendimento nas Unidades Básicas de Saúde UBS’s do
município de Floriano. Busca-se dar manutenção necessária ao desenvolvimento dos
serviços da área de saúde, com fundamento legal no Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.
C Das condições e prazo de entrega do objeto:
c.1 A empresa contratada deverá prestar os serviços no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento seja em formato físico ou
eletrônico.
c.2 Os serviços deverão ser prestados nos locais, horários e conforme necessidades
da contratante.

D Obrigações e das prescrições gerais:
d.1 Os produtos devem ser novos e ter garantia contra defeitos de fabricação e de
funcionamento. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros
custos. Informar marca e modelo. Em caso de desconformidade, os produtos deverão
ser substituídos às custas da fornecedora ou colocados à disposição da contratada
para retirada em face da devolução por desconformidade do objeto fornecido.
d.2 A contratação dos produtos decorre de uma estimativa de consumo para período
especifico, de modo que, a existência de preços adjudicados não implica na
obrigatoriedade de aquisição total dos produtos cotados.
d.3 O valor da contratação levará em consideração o valor de mercado no momento
da contratação, de modo que, havendo redução de preço do produto, ou a
apresentação de proposta inferior a contratada a CONTRATANTE não será obrigada
a adquirir a totalidade dos produtos cotados.
E Dotação orçamentária:
e.1 A despesa decorrente do fornecimento especificado correrá pelo credito do
Projeto/Atividade 2038; Elemento de Despesas 3.3.90.39; Fonte de Recurso: 001.
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F Prazo de Pagamento, Fiscalização/atestação:
f.1 O pagamento pelos produtos fornecidos ocorrerá em até 15 (quinze) dias
contados do dia do protocolo da solicitação de pagamento.
f.2 O Diretor do Departamento de Almoxarifado ou pelo Coordenador Financeiro da
Secretaria Municipal de Saúde.
G Responsável pela elaboração do termo de referência:
g.1 Departamento de Compras.
H Sanção:
h.1 Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas
na Lei 8.666/93.
h.2 Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após
feita a autorização de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um
por cento) sobre o valor total da entrega, por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze
por cento). g.3 Após o quinto dia de atraso, o Contratante poderá considerar a
inexecução total do contrato.
h.4 Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Podendo, caso haja demora
em substituir o material rejeitado, essa multa ser acrescida de 0,5% (cinco décimos
por cento) por dia, do valor do material recusado, a contar do quinto dia corrido da
data da notificação da rejeição.
h.5 Os casos omissos serão resolvidos a luz da legislação aplicável a matéria.
Floriano-PI, 16 de Março de 2021.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência
_____________________________________
DIOGO RODRIGUES GUEDES
Diretor Departamento de Compras
Secretaria Municipal de Saúde

Considerando a necessidade da contratação dos serviços, aliada as condições e requisitos
necessários para o fornecimento do objeto, manifesto-me de acordo com o presente, pela
aprovação do Termo de Referência:
_____________________________________________
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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