
PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 04/2017 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E ADENDO Nº 01/2017 

 

Objeto: Pregão Presencial para a aquisição, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO E 

LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA 

DA SAÚDE, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, 

TREINAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE BACKUP DIÁRIO COM 

ARMAZENAMENTO NO SISTEMA “NUVEM” DO BANCO DE DADOS FÍSICOS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NO RESPECTIVO EDITAL E NOS SEUS ANEXOS. 

 

ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 02/2017, 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, através de seu 

Prefeito Municipal IZEU JONAS TOZETTO, TORNA PÚBLICO, que promoveu 

alterações no edital do Processo Licitatório FMS nº. 04/2017, Edital de Pregão Presencial 

FMS nº 02/2017, passando o edital a vigorar com as seguintes alterações: 

 

1 - DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 6.1 “l”. 

 

O item 6.1 “l” do EDITAL, consta com a seguinte redação: 

 

“l) Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a empresa não 
converterá todas as informações dos atendimentos realizados e registrados no 
sistema de gestão em saúde que a Secretaria de Saúde está usando, 
principalmente os Prontuários dos Pacientes.” 
 

Passa a constar com a seguinte redação: 

 

“l) Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a empresa 
converterá todas as informações dos atendimentos realizados e registrados no 
sistema de gestão em saúde que a Secretaria de Saúde está usando, 
principalmente os Prontuários dos Pacientes.” 
 

 

 



 

 

2 – DO ADENDO AO ITEM 3 DADOS MÓVEIS, 3.1, PÁGINA 10, DO ANEXO “G”. 

 

Onde consta: 

 

3 DADOS MÓVEIS 

3.1 

Módulo para equipamento Móvel - O sistema deverá disponibilizar aplicativo a ser 
instalado em equipamentos móveis disponíveis pelo município. Esse aplicativo deverá 
obedecer obrigatoriamente os critérios de dados das fichas de: Ficha de Cadastro 
Individual, Ficha de Cadastro Domicílio e Territorial e a Ficha de Consumo 
Alimentar, todas regulamentadas pelo ESUS do Ministério da Saúde. Para o 
envio/recebimento de dados, o aplicativo deverá ser conectado, através de rede WI-FI, 
previamente configurado no equipamento e na Unidade pertencente a micro área do 
operador, e enviar e receber as informações automaticamente para o sistema de Gestão 
da Unidade de Saúde, sendo que o sistema de Gestão de Saúde irá fazer a transposição 
para o sistema E-SUS Centralizador, do Ministério da Saúde, através de tecnologia 
THRIFT. O módulo de dados móveis deverá ser amigável e de fácil acesso aos 
Agentes de Saúde e de Endemias e que os mesmo possam fazer a movimentação de 
pessoas dentro e fora de suas famílias, incluir e alterar alguma informação de cadastro, 
ver a composição familiar e as visitas realizadas. 

 

Passa a constar da seguinte forma: 

 

3 DADOS MÓVEIS 

3.1 

Módulo para equipamento Móvel - O sistema deverá disponibilizar aplicativo a ser 
instalado em equipamentos móveis disponíveis pelo município. Esse aplicativo deverá 
obedecer obrigatoriamente os critérios de dados das fichas de: Ficha de Cadastro 
Individual, Ficha de Cadastro Domicílio e Territorial e a Ficha de Consumo 
Alimentar, todas regulamentadas pelo ESUS do Ministério da Saúde. O Aplicativo 
deverá obrigatoriamente ser compatível com o sistema de agricultura para 
levantamento sócio-econômico rural e deverá ter os dados de: Descrição de 
Máquinas e equipamentos (Descrição, marca, modelo e ano), Benfeitorias 
(Descrição, tipo de construção, area m2, ano), Suinocultura (empresa integrada, 
sistema, quantidade, licença ambiental), Avicultura (empresa integrada, area 
construida, quantidade), Perus (empresa integrada, area e quantidade), 
Apicultura (Colméias individuais, colmeias coletivas, produção anual), Psicultura 
(espécie, área, quantidade, local da venda), Bovinocultura (tipo, raça, cabeças, 
produção, unidade), Culturas (ano safra, produto, ha, estimativa colheita, 
quantidade colhida), Reflorestamento(especie, ha) e Dados Topográficos (área 
própria ha, Arrendada ha, Lavoura ha, lavoura financiada ha, pasto nativo ha, 
pasto cultuvado ha, área de mata nativa ha). Para o envio/recebimento de dados, o 
aplicativo deverá ser conectado, através de rede WI-FI, previamente configurado no 
equipamento e na Unidade pertencente a micro área do operador, e enviar e receber as 
informações automaticamente para o sistema de Gestão da Unidade de Saúde e 
sistema da agricultura, sendo que o sistema de Gestão de Saúde irá fazer a 
transposição para o sistema E-SUS Centralizador, do Ministério da Saúde, através de 



tecnologia THRIFT. E o sistema da agricultura será atualizado conforme o 
levantamento a campo. O módulo de dados móveis deverá ser amigável e de fácil 
acesso aos Agentes de Saúde e de Endemias e que os mesmo possam fazer a 
movimentação de pessoas dentro e fora de suas famílias, incluir e alterar alguma 
informação de cadastro, ver a composição familiar e as visitas realizadas. 

 

 

2- DA NOVA DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

Em consequência das alterações efetuadas, fica alterada a data para o recebimento das 

credenciais, propostas e documentação. A nova data de recebimento e, abertura dar-se-á até as 

08h30min do dia 22 de junho de 2017, na SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 

. situado à Avenida Santa Catarina, 1022 - Centro – Coronel Freitas – SC

 

3 – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital de Pregão 

Presencial FMS nº 02/2017.  

Coronel Freitas-SC, 07 de junho de 2017. 

 
 

IZEU JONAS TOZETTO. 
Prefeito Municipal 


