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DECRETO Nº4962/2019 
 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 84, 
IV da Constituição Federal; art. 90, VII da Constituição do Estado e art. 73, VI da 
LOM, e; 
CONSIDERANDO as férias anuais do servidor Heli José Pires, ocupante do cargo 
de Encarregado Geral de Obras, no período de 05/08/2019 a 03/09/2019; 

 

DECRETA 

 
Art. 1º - Fica designado o senhor André Luiz da Cruz, para acumular o cargo de 
carreira de Conservador de Prédios Públicos e o de Encarregado Geral de Obras, de 
05 de agosto de 2019 a 03 de setembro de 2019.   
 
Art. 2º - Para fazer jus às atribuições do cargo assumido, o nomeado perceberá o 
equivalente ao nível 44, na Tabela de Níveis e Vencimentos do Plano de Cargos 
Salários do Município - Lei Complementar nº 57-2007. 

 
 
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos a 05.08.2019. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 08 de agosto de 2019. 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Justino Martins Neto 
                                                Superintendente Administrativo 
                                         
 
 
 
         
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 08 de agosto de 
2019.________________Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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ERRATA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019 

MODALIDADE PREGÃO Nº 068/2019 

CONSIDERANDO falha pontual na descrição do objeto a ser licitado; 
 
CONSIDERANDO o princípio da autotutela; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais alterações posteriores. 
 
Onde se lê: 
 

Item Quant. 
Unidade  

de Medida  
Descrição  Valor Mês Valor Total 

01 12 Mês 

Cessão de direito de uso de Software aplicado à 
gestão Pública em Saúde, para auxiliar o gestor da 
saúde pública municipal na execução das tarefas 
administrativas tais como, direção, planejamento, 
controle, 
avaliação, regulação e auditoria, e nos processos que 
envolvam a tomada de decisões através do 
monitoramento de indicadores de saúde pré-
estabelecidos pelos entes governamentais (Ministério 
da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde), visando proporcionar ao gestor 
um acompanhamento da situação 
municipal frente as metas de gestão  
pactuadas, e o controle da aplicação dos 
recursos envolvidos na saúde. Módulo  
Mobile (Dispositivo móvel) para Agente 
Comunitário de Saúde, interoperabilidade  
com os Sistemas Oficiais do SUS tais como: 
SIGTAP,SCNES,CADSUS,SISAB,E-SUS,SIGAF e 
SISVAN. 
Assessoramento técnico no que envolve o 
Planejamento em Saúde — elaboração do PPA (Plano 
plurianual do Governo), Plano Municipal de Saúde, 
programação Anual de Saúde, Relatório Anual de 
Gestão, SARGSUS (Sistema de Apoio de Relatório de 
Gestão do SUS), interagindo as linguagens técnicas do 
SUS e orçamentária; Identificação das necessidades 
da população do seu território, por meio do 
reconhecimento das iniquidades,  
oportunidades e recursos; Monitoramento das metas 
programadas por meio da comparabilidade entre 
execução e programação, com medidas de intervenção 
sistematizada para o alcance dos resultados desejados 

R$ 3.883,33 R$ 46.599,96 



 

        

EDIÇÃO Nº 419 – Quinta – Feira, 08 de Agosto de 2019                       Página 6 de 20 

EDIÇÃO Nº 419 – Quinta – Feira, 08 de Agosto de 2019 

nos blocos da atenção básica, média e alta 
complexidade, vigilância em saúde e assistência 
farmacêutica; 
Cumprir com as responsabilidades do componente de 
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. 

 
 
 
Lê se agora: 
 

Item Quant. 
Unidade  

de Medida  
Descrição  Valor Mês Valor Total 

01 12 Mês 

Cessão de direito de uso de Software aplicado à 
gestão Pública em Saúde, para auxiliar o gestor da 
saúde pública municipal na execução das tarefas 
administrativas tais como, direção, planejamento, 
controle, 
avaliação, regulação e auditoria, e nos processos que 
envolvam a tomada de decisões através do 
monitoramento de indicadores de saúde pré-
estabelecidos pelos entes governamentais (Ministério 
da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde), visando proporcionar ao gestor 
um acompanhamento da situação 
municipal frente as metas de gestão  
pactuadas, e o controle da aplicação dos 
recursos envolvidos na saúde. Módulo  
Mobile (Dispositivo móvel) para Agente 
Comunitário de Saúde, interoperabilidade  
com os Sistemas Oficiais do SUS tais como: 
SIGTAP,SCNES,CADSUS,SISAB,E-SUS,SIGAF e 
SISVAN. 
Assessoramento técnico no que envolve o 
Planejamento em Saúde — elaboração do PPA (Plano 
plurianual do Governo), Plano Municipal de Saúde, 
programação Anual de Saúde, Relatório Anual de 
Gestão, SARGSUS (Sistema de Apoio de Relatório de 
Gestão do SUS), interagindo as linguagens técnicas do 
SUS e orçamentária; Identificação das necessidades 
da população do seu território, por meio do 
reconhecimento das iniquidades,  
oportunidades e recursos; Monitoramento das metas 
programadas por meio da comparabilidade entre 
execução e programação, com medidas de intervenção 
sistematizada para o alcance dos resultados desejados 
nos blocos da atenção básica, média e alta 
complexidade, vigilância em saúde e assistência 

R$ 3.883,33 R$ 46.599,96 
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farmacêutica; 
Cumprir com as responsabilidades do componente de 
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. 
 
Deverá dispor: 
 
1. Disponibilizar  um Data Center e Servidor 
Cloud com garantia de Backup, com acesso via Web 
(24x7),  podendo o usuário acessar de qualquer ponto 
desde que tenha conexão com a Internet e permissão 
para o acesso ao Sistema. 
2. Declaração de visita técnica realizada por 
representante credenciado pela empresa licitante, a 
todas as unidades de saúde do Município Contratante, 
inclusive as da Zona Rural, atestadas e acompanhadas 
pelo Gestor Municipal de Saúde. Tal visita deverá ser 
agendada na Secretaria de Municipal de Saúde com 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência e realizadas 
com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas antes da 
abertura do certame. 
 
3. Ofertar equipe de consultores tecnicamente 
qualificados com experiência comprovada na área de 
gestão do SUS para prestar o apoio à gestão com 
disponibilidade para atender presencialmente e à 
distância o gestor e sua equipe nas necessidades 
apontadas pelo Município.Onde o apoio visa o 
assessoramento técnico para as seguintes 
atribuições/atividades: 
 
4. Reaplicação do AMAQ junto a Rede gerida 
pela SMS na Atenção primária de Carandaí.  Fazer 
com que todos os membros da APS/Carandaí, 
conheçam os padrões de conformidade, analisem o 
perfil de funcionamento e organização (avaliação de 
estrutura, processos e resultados).   Elabora a Matriz 
de Intervenção (instrumento que norteará a SMS nas 
ações prioritárias no processo de prestação de serviços 
em Carandaí). 
 
 Elaboração do PPA (Plano plurianual do 

Governo), Plano quadrienal de Saúde, programação 
Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão,  
alimentação do DIGISUS GESTOR,  Apoio de Relatório 
de Gestão do SUS) quadrimestral e anual com 
interação entre as linguagens técnicas do SUS e 
orçamentária do Setor de Contabilidade e gestão do 
FMS;  
 Dar Subsídio técnico para realização das 

prestações de Contas dos recursos da saúde por meio 
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dos relatórios quadrimestrais preconizados na Lei 
complementar 141/2012 e relatórios para audiências 
públicas;  
 Assessorar a gestão para o fortalecimento do 

controle social e as interfaces existentes corroborando 
para a melhoria do processo de gestão e do Controle 
social do SUS; 
 Orientar quanto às demandas advindas dos 

usuários (queixas, reclamações, denúncias); 
 Manter a gestão informada sobre Legislação 

do SUS  (Portarias, Resoluções, deliberações e ou 
outros instrumentos jurídicos);  
 Corroborar com a gestão municipal em suas 

demandas orientando em função das normas e 
diretrizes do SUS; 
 Colaborar na implementação do Sistema de 

Saúde para que este produza informações seguras e 
oportunas e que garanta sua utilização plena; 
 Colaborar na implantação/implementação do 

Monitoramento das metas programadas por meio da 
comparabilidade entre execução e programação, com 
proposição de medidas de intervenção sistematizadas 
para o alcance dos resultados desejados nos blocos de 
financiamento do SUS (Custeio e Investimento) e nos 
Grupos temáticos: atenção básica, média e alta 
complexidade, vigilância em saúde e assistência 
farmacêutica;  
 Corroborar para que a gestão execute na 

plenitude a gerência da rede própria, com análise de 
desempenho e superação dos entraves para alcance 
dos resultados; 
 Orientar o planejamento da rede de 

informação em saúde e suas interfaces, objetivando 
obter informação para a tomada de decisão; 
 Acompanhar a alimentação dos sistemas de 

informação  para que seja transmitida de forma 
sistemática e regular, conforme normas do Ministério 
da Saúde, junto aos bancos de dados nacionais dos 
sistemas de informação em saúde;  
 Analisar os dados produzidos pelos sistemas 

de informação epidemiológica e sanitária e propor, 
sempre que solicitado, alternativas para melhoria no 
desempenho por intermédio de indicadores de 
desempenho, envolvendo aspectos epidemiológicos, 
sanitários e operacionais;  
 Incentivar a adoção do Prontuário Único 

interligado objetivando a organização territorial da 
Atenção Primária de Saúde, com a  adstrição da 
clientela sincronizada ao Cartão SUS.  
 Colaborar para que a gestão possa cumprir 
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com as responsabilidades do componente de 
REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E 
AUDITORIA, conforme especificidades da gestão 
Municipal do SUSCarandaí . 
 Implementar o funcionamento e o registro da 

informação no setor de TFD e transporte sanitário; 
 Orientar  a aplicação dos recursos financeiros 

provenientes de transferência regular e automática 
(fundo a fundo) e por convênios, quando solicitados;  
 Orientar a  sistematização da oferta dos 

serviços, conforme necessidades da demanda, 
processo de pactuação buscando a otimização e 
racionalização dos recursos envolvidos; 
 Orientar a equipe para o controle da referência 

a ser realizada em outros municípios, de acordo com a 
programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde;  
 Capacitar a equipe para a compreensão e 

utilização da Programação Assistencial como 
instrumento de gestão; 
 Subsidiar a equipe para os remanejamentos 

junto a Programação Assistencial; 
 Colaborar para o correto processamento da 

produção dos estabelecimentos de saúde existentes no 
território;  
 Contribuir para que a gestão conheça e 

controle o  acesso do seu munícipe no âmbito do seu 
território, inclusive, por meio da gestão da Fila de 
espera. 
 Colaborar com a gestão para elaboração e 

revisão dos processos de trabalho; 
 Contribuir com a gestão para o cumprimento 

das condicionalidades da Gestão Municipal junto às 
instâncias estadual e federal, sempre que solicitado. 
 Contribuir para a organização da Atenção 

Primária e o alcance de desempenho junto ao PMAQ 
(Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade). 
 Treinamento e capacitação de técnicos para o 

aprimoramento do processo de gestão, conforme 
especificidade da gestão, de acordo com as seguintes 
áreas temáticas: 
 Sistema de Saúde e o papel do ente 

municipal;  
 A informação para a tomada de decisão;  
 Planejamento em Saúde – Instrumentos 

obrigatórios – elaboração do PPA, Plano Municipal, 
Leis de Diretrizes Orçamentária e Orçamentária Anual, 
Relatório de Gestão;  
 Controle, Regulação, Avaliação Municipal e o 

sistema de informação municipal  
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 Programação Pactuada Integrada e o sistema 
de monitoramento por meio do Sistema de Saúde ; 
 Fundo Municipal de Saúde e sua interface 

com o Sistema de Saúde. 
 Sistema de tabulação e controle por meio de 

relatórios gerenciais ofertado pelo SUS. 
 
5. Ofertar equipe de suporte técnico operacional 
à distância (on-line) conforme a necessidade e 
presencial pelo menos 02 vezes a cada mês com 
Técnicos com formação de Nível Superior na área afim, 
contemplando um total de 14 horas/mês nas visitas 
presenciais, não haverá nenhum custo adicional para 
realização das visitas técnicas.  
 
6. Uma vez definido a empresa vencedora, este 
licitante terá no prazo de até 48 horas após o 
encerramento da sessão para realizar a apresentação 
das Funcionalidades Mínimas exigidas no Termo de 
Referência. Todo o material necessário para a 
apresentação será de responsabilidade da Licitante. 
 
7. Implementação de novas funções ou 
adequação das existentes para atendimento a 
modificação de legislação municipal, estadual ou 
federal, com respectiva adequação de fórmulas de 
cálculo e parametrização de cadastros e tabelas, em 
prazo compatível com a norma legal correspondente; 
 
8. Disponibilização automática de novas versões 
dos sistemas aplicativos contratados, nas quais foram 
agregadas melhorias ou implementadas novas funções 
decorrentes de atendimento de atributos desejáveis 
que antes não estivessem contemplados sem custos 
adicionais ao Contratante. 
 
9. Garantir o processo de treinamento aos 
usuários do sistema quando iniciado o processo de 
implantação e após início das atividades contar com 
operação assistida durante um mínimo de cinco dias 
por cada unidade de saúde, com a presença de um 
técnico da CONTRATADA que atue como facilitador na 
unidade para que esta tenha plena condições na 
utilização do sistema de forma segura e fidedigno sem 
custos adicionais ao Contratante. 
 
10. Atestado de propriedade do sistema ofertado. 
É vedada a terceirização do sistema. 
 
11. Permitir a alimentação dos sistemas 
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obrigatórios junto ao Ministério da Saúde, 
racionalizando os processos de trabalho, mas 
permitindo a gestão a efetivação de um banco de 
dados municipal integrado. 
 
12. Fornecer solução para que os agentes 
comunitários de saúde, e os agentes comunitários de 
endemias,  e outros profissionais acessem o sistema 
via dispositivo mobile (smartphone/tablets/web) e 
possam trabalhar de forma off-line ou on-line, sendo 
off-line que as informações possam ser transferidas 
para o Servidor quando houverqualquer sinal de 
conectividade dispensando conexão direta com o 
servidor local e que essas informações sejam 
totalmente integradas com SISAB.  
 
Sendo obrigatório que o software disponha dos 
requisitos obrigatórios definidos pelo SISAB. 
 
 Ficha de Visita Domiciliar e Territorial. 
 Marcadores de Consumo Alimentar  
 Cadastro Domiciliar e Territorial  
 Cadastro Individual 
 Ficha de Atendimento Individual 
 Ficha de Atendimento Odontológico Individual  
 Ficha de Atividade Coletiva 
 Ficha de Procedimentos 

 
13. Permitir a integração da Rede assistencial 
própria e complementar do SUS garantindo a gestão 
dos processos de mapeamento de perfis centralizado 
no usuário, na lógica do prontuário, do registro familiar 
por meio da territorialização da atenção primária,  o 
processo regulatório, a gestão da fila de atendimento, 
relatórios gerenciais e faturamentos no formato exigido 
pelo Ministério da Saúde e integrações aos sistemas 
oficiais do SUS, conforme descrito neste documento. 
14. Fornecer solução que possa se integrar ao 
Sistema de informação utilizado pelo Consórcio a fim 
de evitar retrabalho 
15. Fornecer SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO 
GERENCIAL DE SAÚDE  COMPATÍVEL COM O 
CADSUS (Cadastro Nacional de Usuários do Sistema 
Único de Saúde), CNES (Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, SISAB (sistema de 
Informação da atenção básica – e-SUS) e SIGTAP 
(Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) e 
SIASUS, 
16. Fornecer módulo integrado de Regulação 
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Assistencial de toda a rede Pública e complementar 
Integrante que permita registrar os dados de entrada 
das demandas para consultas especializadas, exames 
de média e alta complexidade, cirurgias eletivas, com 
identificação do usuário conforme numeração do cartão 
nacional de saúde do SUS - CADSUS, sua unidade 
básica de origem, adstrição a ESF (quando houver), 
serviços a serem realizados fora do domicílio (TFD), 
médico  solicitante, justificativa, registro da concessão, 
recursos utilizados para concessão, fonte do recursos 
(se PPI, consórcio, pactuação via TFD, outros 
recursos), se a demanda está ou não judicializada por 
meio dos seguintes recursos: 
17. Permitir o Registro dos procedimentos de 
média e Alta Complexidade/Custo solicitado, 
autorizados por meio de APACs (Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade) e guias de 
solicitações nos termos da legislação do SUS; 
18. Permitir os registros da referência e contra 
referência, inclusive os procedimentos referentes ao 
Tratamento Fora do Domicílio. 
19. Permitir o controle sistêmico das filas de 
esperae demanda reprimida por área de abrangência 
das Unidades Básicas de Saúde e ESF (quando se 
aplicar) e geral por município solicitante por 
procedimento, tempo de espera, custos e gerar 
relatórios. 
20. Permitir o monitoramento por médico e 
Unidade solicitante. 
21. Gerar relatórios para as audiências públicas e 
prestações de contas ao conselho, nos termos da Lei 
complementar 141/2012; 
22. Permitir o monitoramento e avaliação do que 
foi autorizado e o que realizado pela rede assistencial 
do SUS, para a população própria e a população 
referenciada. 
23. Controle de Prontuário 
 Cadastro de usuários do SUS; 
 Cadastro de Famílias; 
 Informação dos dados do e-SUS 
 Importação / Exportação para CADSUS; 
 Impressão do Cartão Nacional de Saúde ; 
 Relatórios de Atendimento e Série histórica; 
 Série histórica do Paciente 

 
24. Controle de Estabelecimento de Saúde 
 O sistema deverá manter os registros de 

estabelecimentos de saúde. Os estabelecimentos de 
saúde devem ser obtidos via importação da base 
legada CNES disponibilizada pelo programa SCNES do 
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DATASUS e de utilização da secretaria municipal de 
saúde. O sistema deverá também permitir que os 
estabelecimentos sejam cadastrados, alterados, 
excluídos diretamente pelo operador em casos de 
indisponibilidade da base de dados CNES (sistema 
legado). 
 
 O registro de estabelecimentos de saúde 

também deverá permitir o registro dos profissionais que 
trabalham no estabelecimento com suas respectivas 
ocupações. 
 Cadastro de Unidades Básicas, Avançadas e 

Móveis; 
 Controle de Profissionais Contratados; 
 Sincronização com o SCNES; 
 Relatórios de Produção; 
 Relatórios de Solicitações; 

 
25. Controle de Produção de Profissional 
 Cadastro de Profissionais; 
 Cadastro de especialidades; 
 Sincronização com o SCNES; 
 Relatórios de Produção; 
 Relatórios de Solicitação 

 
26. Controle de Solicitação de Profissional. 
 Registro de Solicitação de Atendimento; 
 Solicitações Protocoladas; 
 Solicitações Recusadas; 
 Solicitações Aceitas; 
 Relatórios de Solicitação de Atendimentos; 

 
27. Controle de TFD-Tratamento Fora do 
Domicílio. 
 Registro de Encaminhamento de 

Atendimentos; 
 Consulta a municípios de atendimento 

pactuados; 
 Agendamento de transporte; 
 Controle de Acompanhantes; 
 Emissão de Guias e Recibos de Pagamento 

de Ajuda de Custeio. 
 
28. Controle de Transportes 
 Data de viagens; 
 Número de Passageiros; 
 Pacientes 
 Acompanhantes 
 Profissionais de Saúde 
 Reagendamento de viagens por feriados e 
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impedimentos; 
 Grupos de Transporte (Caracterização do tipo 

de transporte); 
 Relatórios de Transporte; 
 Guia de Autorização de Transporte; 

 
29. Controle de Estoques 
 Itens de Estoque; 
 Grupos de Estoque; 
 Postos de Estocagem; 
 Inventário; 
 Compras, Doações, Empréstimos, Trocas. 
 Dispensa por centros de custo. 
 Ponto de Ressuprimento e Lote de Reposição; 
 Estoque mínimo e máximo; 
 Transferências; 
 Curva ABC; 
 Relatórios de movimentação; 

 
30. Controle de Farmácia 
 Medicamentos; 
 Classificação em Grupos de Medicamentos; 
 Farmácias ou pontos dispensação; 
 Controle de Lote e Validade; 
 Controle de Programas de Saúde; 
 Inventário Geral ou por Farmácia; 
 Compras, Doações, Empréstimos, Trocas. 
 Dispensa por paciente. 
 Ponto de Ressuprimento e Lote de Reposição; 
 Estoque mínimo e máximo; 
 Transferências; 
 Curva ABC; 
 Relatórios de movimentação; 
 Livro de Psicotrópicos; 
 Prescrições médicas; 
 Controle de Medicamento de uso constante 

por Paciente 
 
31. Controle de Faturamento 
 Registrar todos os atendimentos ambulatoriais 

realizados pela secretaria municipal de saúde. O 
registro de atendimento ambulatorial deverá ser feito 
com base nos dados da Ficha de Atendimento 
Ambulatorial - FAA. 
 Gerar o BPA (Boletim de Produção 

Ambulatorial) , consolidado e individualizado, por CNES 
conforme alimentação das FAA´s (Fichas de 
Atendimentos Ambulatoriais) compatível com as 
exigências das portarias do DATASUS. 
 Integração com o Sistema e-sus do MS. 
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 Relatórios diversos de Produção e solicitação 
dos procedimentos a nível operacional e gerencial. 
 Sendo as consultas e ou exames realizados 

pela rede própria após sua autorização, os mesmos 
são incluídos automaticamente no faturamento (BPA), 
evitando assim o retrabalho de lançamentos de dados.  
 Exportar Boletim de Produção Ambulatorial 

(BPA) 
 
32. Controle de Agendamento de Atendimentos - 
Consultas 
 
 Agendar atendimentos tais como consultas, 

tratamentos, dentre outros serviços oferecidos de 
acordo com a oferta municipal indicada nas escalas 
profissionais (recursos disponíveis). Ao agendar um 
atendimento o sistema deverá verificar os recursos 
disponíveis na especialidade profissional requerida. 
Tendo em vista os recursos, o usuário poderá optar por 
atender o paciente no próprio município, marcando 
local, profissional e horário, ou encaminhar o paciente 
para atendimento em outros municípios de acordo com 
a programação de pacto - PPI. Não existindo recursos 
pela rede SUS o operador ainda poderá agendar o 
atendimento ao paciente via consórcio ou tesouro 
municipal. 
 
 Escalas Profissionais de Atendimento; 
 Impedimentos Profissionais; 
 Feriados; 
 Agenda profissional de atendimento; 
 Localização de recursos assistenciais; 
 Confirmação de Atendimento; 
 Relatórios de Agendamentos; 

 
33. Controle de Autorização de Atendimentos 
 O sistema deverá registrar todas as 

autorizações de exames e tratamentos emitidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS - para fins de 
controle. Toda autorização de Exame emitida deverá 
possuir um número de identificação e uma data de 
validade para realização. 
 O sistema deverá indicar prestadores 

compatíveis com os exames solicitados para realização 
assegurando um balanceamento regular da distribuição 
dos serviços ao conjunto de prestadores disponíveis. 
34. O sistema também deverá fornecer 
mecanismos de acompanhamento de teto dos pactos 
de exames estabelecidos com outros municípios e 
Prestadores de Serviços a fim de evitar o 
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extrapolamento de recursos. 
35. REGISTRO DE EXAMES E TRATAMENTOS; 
 Localização de recursos assistenciais; 
 Confirmação de Atendimento com acesso 

exclusivo dos Prestadores.  
 Relatórios de Autorizações; 

36. Controle de Realização de Atendimentos 
 Procedimentos realizados; 
 Procedimentos Solicitados; 
 Prestadores; 
 Observações, Sintomas, Diagnóstico e 

Receituário; 
 Emissão de Guia de Atendimento (FAA); 
 Emissão de Guia de encaminhamento; 
 Emissão de Guia de pedido de exames; 
 Relatórios de Atendimento; 

 
37. Controle de Custos por Recursos por Fonte de 
Custeio. 
 Recursos da PPI - SUS; 
 Consórcio Intermunicipal de Saúde; 
 Tesouro Municipal; 
 Relatórios de Autorizações e Atendimentos 

por Recursos; 
 
38. Controle de Metas do Pacto de Gestão 
 Cadastro de metas pactuadas; 
 Relatórios de indicadores de saúde; 

 
39. Controle de Agravos por Semana 
Epidemiológica. 
 Relatórios de Agravo de Notificação; 

 
40. Integração com os Sistemas do DATASUS. 
 Possuir um módulo de integração que através 

de um sincronismo com as tabelas do CADSUS, 
SIGTAP e SCNES atualiza todas as informações no 
Sistema evitando assim o retrabalho de cadastros 
dessas tabelas. 
 CADSUS – Cadastro dos Usuários do SUS 
 Importação e exportação de dados; 
 SIGTAP –Sistema Gerenciador da Tabela 

Unificada de Procedimentos 
 Importação de Dados de procedimentos; 
 SCNES – Sistema do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde 
 Importação de Dados. 
 SIASUS – Sistema Ambulatorial do SUS 
 Exportação do Boletim de Produção 

Ambulatorial; 
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 SISAB – Sistema de Informação da Atenção 
Básica – por meio do e-SUS e preenchimento das 
fichas obrigatórias e as demais que vierem a ser 
estabelecidas como obrigatórias pelo Ministério da 
Saúde. 
 
 Ficha de Visita Domiciliar e Territorial  
 Marcadores de Consumo Alimentar  
 Cadastro Domiciliar e Territorial  
 Cadastro Individual  
 Ficha de Atendimento Individual  
 Ficha de Atendimento Odontológico Individual  
 Ficha de Atividade Coletiva  
 Ficha de Procedimentos  
 Atendimento Domiciliar  
 Avaliação de Elegibilidade e Admissão  
 Ficha Complementar 
 Ficha de Imunização 

 
41. Relatório de crítica observando alguns 
parâmetros mínimos: 
 Pessoas cadastradas por faixa etária e sexo e 

a população estimada para o mesmo período pelo 
IBGE por faixa etária e sexo; 
 Micro áreas cadastradas e o número de 

agentes comunitários de saúde implantados e 
financiados pelo Ministério da Saúde; 
 Pacientes portadores de Diabetes Melittus, 

Hipertensão arterial, gestantes e o números estimado 
conforme Portaria 1631/2015 ou outra parametrização 
definida pela gestão local; 
 Portadores de doenças crônicas e a sua 

relação com os parâmetros da Portaria 1631/2015; 
 Monitoramento da lei 12.732/2012, pacientes 

com diagnóstico de câncer em tratamento. 
 Análise comparativa entre as metas de 

produção pactuadas entre as equipes e o desempenho 
periódico; 
 Análise comparativa entre o número de coleta 

de material para o exame citopatológico e a população 
feminina de 24 a 64 anos; 
 Análise comparativa entre exames de 

mamografia solicitados e a população alvo (mulheres 
de 50 a 69 anos) 
 Análise comparativa de internações 

hospitalares registradas pelos ACS e a informação 
obtida pela origem do paciente no Sistema de 
Informação Hospitalar . 
 MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE 

GESTÃO DO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO 
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DA SES-MG. 
 Registro dos Indicadores e das Metas e o 

acompanhamento quadrimestral dos resultados; 
 
42. Controle de Acompanhamento da Gestação. 
 Classificação de Risco da Gestação; 
 Cadastro de Recém Nascidos da Gestação; 
 Relatórios da Gestação; 
 Desfecho da Gestação;  

 
43. Controle de Acesso de Usuários 
 Usuários do sistema; 
 Perfis de acesso do sistema; 
 Nível de acesso a funções do sistema por 

usuário. 
 
44. Relatórios 
        Será necessário que os  relatórios sejam 

gerados dinamicamente e que possam ser 
selecionados por diversos filtros possibilitando a 
impressão de forma analítica ou sintética e que sirva de 
apoio ao Gestor para tomadas de decisões  a nível 
operacional e gerencial. 
 Relatório de Agendamentos 
 Relatório de Agenda Profissional 
 Relatório de Agendamentos por Referência 
 Relatório de Escala Profissional 
 Relatório de Escala do Estabelecimento 
 Relatório de Agravos de Notificação 
 Relatório de Produção Detalhada 
 Relatório de Produção por Profissional 
 Relatório de Produção por Procedimento 
 Relatório de Produção por Ocupação (CBO) 
 Relatório de Produção por Estabelecimento 
 Relatório de Produção por Competência 
 Relatório de Produção por Referência 
 Relatório de Produção por Agravos 
 Relatório de Produção por Idade 
 Mapa de Produção 
 Relatório de Boletim de Produção Ambulatorial 

(BPA) 
 Relatório de Feriados 
 Relatórios de Impedimentos 
 Relatório de Oferta de Agendamentos 
 Relatório de Solicitação por Profissional 
 Relatório de Solicitação por Estabelecimento 
 Mapa de Solicitação 
 Relatório de Exames Analítico/Sintético 
 Relatório de Exames por Solicitante 
 Relatório de Exames autorizados por 
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referência 
 Relatório de Exames por Prestador 
 Relatório de Exames por Caráter de 

Atendimento 
 Relatório de Internações por Municípios de 

referência 
 Relatório de Internações por Prestadores 
 Relatório de Internações por Procedimentos 
 Relatório de Internações detalhado 
 Relatório de Programação de Atendimento 

detalhada 
 Relatório de Programação de Origem 

acumulado 
 Relatório de Programação de Origem 

detalhada 
 Relatório de Tetos por Contra Referência 
 Relatório de Tetos por Contra Referência 

detalhada 
 Relatório de Mapa de Controle por 

competência 
 Relatórios Básicos de Farmácia e 

Almoxarifado (Produtos, Fornecedores,Postos e 
Farmácias, Tipos de Produto, Medicamentos por 
Portarias...etc) 
 Relatório de entrada de 

Medicamentos/Produtos por Unidade 
 Relatório de Transferência de 

Medicamentos/Produtos entre Unidades de Saúde 
 Relatório de Dispensação de 

Medicamentos/Produtos por Unidade 
 Relatório de Inventário 

 
 
 
 
*Em observância a legislação pertinente, cumpre-se a reabertura do prazo de publicação, ficando 
remarcada a abertura da sessão pública de licitação para o dia 20 de agosto de 2019, às 09h30min 
no horário de Brasília. 
 
 

Carandaí, 08 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

Gustavo Franco dos Santos 
Pregoeiro 
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Aviso de Licitação 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 
074/2019 Modalidade Pregão 072/2019, O município de Carandaí, uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal n°8.666/93, com suas alterações, torna público o Edital de Licitação de Pregão 
que se realizará no dia 22 de agosto de 2019, às 09h30min, Contratação de empresa 
especializada em fornecimento de equipamentos permanentes de saúde, 
mobiliário para escritório e informática para atender as UBSs do município de 
Carandaí, custeados através dos saldos remanescentes das emendas 
parlamentares N.º (12099136000116001); (12099136000117002); 
(12099136000116003); (12099136000118003). Para retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: Compras@carandai.mg.gov.br. 
Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
 

 
Extrato do Termo de Distrato do Contrato Administrativo 044/2018 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Tamires Mariel Moura Teixeira 
Objeto: Distrato e conseqüente rescisão do Contrato Administrativo nº 044/2018 e 
seu segundo Termo Aditivo, constituído através do Processo Seletivo Simplificado – 
Edital n° 01/2018. 
Data de assinatura do termo de distrato: 05/08/2019 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Tamires Mariel 
Moura Teixeira (pela contratada). 
 

http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:Compras@carandai.mg.gov.br
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