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EDITAL - SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MDO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 

Processo Administrativo nº E:34000.0000014027/2021 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Secretaria de Estado de 
Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela 
Portaria nº 270/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 03.03.2022, sediado(a) na 
Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió/Alagoas - CEP 57.052-220, realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, por item, sob a 
forma de execução indireta, no regime de execução por empreitada por preço global, nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto nº 68.118, de 31 de outubro de 2019, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
no Edital.  
Data da sessão: 07/07/2022. 
Horário: 9h. 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
  
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação do(s) serviço(s) de 
implantação e locação de solução, kit de compartilhamento on-line de informações de saúde nas 
unidades prisionais do Estado de Alagoas, conforme condições, quantidades e exigências a seguir 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global do grupo, observadas as 
exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 340568 – Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas - FUNPEAL; 
Fonte de Recursos: 0123 (Transferência Obrigatória da União); 
Programa de Trabalho: 14.122.0004.2001 – Manutenção das Atividades do Órgão; 
Elemento de Despesa: 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 
PO: 000001. 

Gestão/Unidade: 340051 – Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS; 
Fonte de Recursos: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual); 
Programa de Trabalho: 14.421.0006.2008 - Manutenção das Unidades Prisionais; 
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Elemento de Despesa: 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 
PO: 000001. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão. 
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular. 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o micro 
empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
4.3.2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 
4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 
nº 746/2014-TCU-Plenário); 
4.3.8. Instituições sem fins lucrativos; 
4.3.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da 
Lei 9.637, de 1998, desde que os serviços objeto da licitação se insiram entre as atividades previstas no 
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Contrato de Gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-
Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos; 
4.3.9. Sociedades cooperativas. 
4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do sistema 
eletrônico, as seguintes declarações: 
4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 
4.4.7. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da 
sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 
da Lei nº 8.213, de 1991. 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e no Edital. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista e à qualificação econômica financeira, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 
aos dados constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário e total; 
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no mínimo, implantação e locação de solução de compartilhamento on-line 
de informações. 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e 
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital. 
6.3.1. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na 
alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.3.3. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro 
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 
seguir: 
6.3.3.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 
6.3.3.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 
planilha e haverá imediata glosa, quando do pagamento, ou redução, quando da repactuação, para fins 
de total ressarcimento do débito. 
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6.3.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a 
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 
anterior. 
6.3.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
6.4. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 
do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 
Contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobrepreço na execução do contrato. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados no Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total, conforme Termo de Referência. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser 
de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada 
a recepção de lances. 
7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
7.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
7.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
7.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
habilitação. 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro; 
7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
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7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no chat. 
7.20. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido no Edital e seus anexos.  
7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
serviços: 
7.28.1. Prestados por empresas brasileiras;  
7.28.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.28.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
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7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já 
apresentados.  
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao máximo aceitável para contratação, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 20 do Decreto n.º 68.118, de 2019. 
8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de 
Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme 
anexo deste Edital. 
8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante melhor 
classificado exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do 
pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro 
no momento da aceitação do lance vencedor. 
8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 
contrariem exigências legais. 
8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 
8.5.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
8.5.2. Contenha vício insanável; 
8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
8.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo aceitável fixado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
8.6. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
8.6.1. Seja insuficiente para a cobertura dos custos da contratação ou apresente preços total ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
8.6.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 
8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 
Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
8.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela 
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análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a 
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 
8.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
8.10. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das 
propostas, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
8.11.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.11.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 
custo readequadas com o valor final ofertado. 
8.12. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
8.13. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos 
e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto 
aos salários das categorias envolvidas na contratação. 
8.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta; a 
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 
majoração do preço proposto. 
8.14.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas 
nos §§5º-B a 5º-E do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
8.14.2. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
8.17. O Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas no Edital. 
8.17.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
deverá negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta. 
8.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.18. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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8.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto no Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1. SICAF; 
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 
9.1.3. Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS, mantido 
pela Controladoria Geral do Estado de Alagoas. 
9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista e à qualificação econômica financeira. 
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
9.8. Habilitação jurídica:  
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social; 
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.9.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
9.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 
9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social; 
A 9.10.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
9.11. Qualificação Técnica: 
9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 
contratos executados com os seguintes aspectos: 
9.11.1.1.1. Características: execução de serviço continuado de locação de softwares e hardwares; 
9.11.1.1.2. Quantidades: no mínimo, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto 
licitado; 
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9.11.1.1.3. Prazos: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do prazo de execução do objeto licitado. 
9.11.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
9.11.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou, se em 
execução, desde que decorrido, pelo menos, o prazo exigido no subitem 9.11.1.1.3; 
9.11.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 
situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 
9.11.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 
9.11.2. Declaração de que tem pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do serviço e ao local de sua execução, que assume total responsabilidade por esse 
fato e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 
ou financeiras com a Contratante. 
9.11.2.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08horas às 13horas. 
9.11.2.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-
se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
9.11.2.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
9.11.2.7. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-
ROM, pen-drive, ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao 
objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
9.11.2.8. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
9.12. Declaração de Cota de Aprendizagem: 
9.12.1. Declaração de Cumprimento de Cota de Aprendizagem – DCCA, conforme o art. 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, acompanhada da última informação do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), ou do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, e do número de contratação de jovens aprendizes. 
9.12.1.1. Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital. 
9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal; 
10.1.2. Apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços, devidamente ajustada ao lance 
vencedor; 
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor total em algarismos e por extenso. 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de, no mínimo, trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
11.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 
motivação; 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante no Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 
nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato. 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Edital.  
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.  
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.3. A contratação tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do 
extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes 
serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos demais cadastros 
previstos no subitem 9.1 do edital, para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de 
contratar com o Poder Público. 
15.4.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação no prazo de até 
05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
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15.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções e demais cominações legais cabíveis, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação das condições de habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o contrato 
ou a ata de registro de preços. 
 
16. DO REAJUSTE 

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. As regras acerca do recebimento do objeto e da fiscalização do contrato são as estabelecidas no 
Termo de Referência. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
19. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do modelo de gestão do contrato e dos critérios de medição e pagamento são as 
estabelecidas no Termo de Referência. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que:  
20.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 
20.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
20.1.3. Apresentar documentação falsa; 
20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 
20.1.5. Não mantiver a proposta; 
20.1.6. Falhar na execução do contrato; 
20.1.7. Fraudar a execução do contrato; 
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
20.1.9. Declarar informações falsas; e 
20.1.10. Cometer fraude fiscal. 
20.2. As sanções do subitem 20.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 
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20.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº 
68.119, de 2019: 
20.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus 
sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 
20.3.2. Multa. 
20.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de licitar 
e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de 
fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
20.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado 
pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.  
20.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
20.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
20.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000. 
20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos serviços e 
aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e 
atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da proporcionalidade. 
20.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e 
Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital. 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@seris.al.gov.br e/ou 
cplseris.al@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na Sede da Secretaria de Estado de 
Ressocialização e Inclusão Social - SERIS sediada na Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, 
Alagoas, CEP 57.052-220. 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

mailto:cncpl@sgap.al.gov.br
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21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço indicado no Edital. 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.1. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário 
informados, o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes no chat e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
22.10. Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as do Edital. 
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidos na Sede da Secretaria de 
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Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, sediado(a) na Rua dez de novembro, 256, 
Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220, nos dias úteis, no horário das 08horas às 14horas. 
22.12. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Sistema Eletrônico de Informações do Estado de Alagoas – SEI! Alagoas (https://portal.sei.al.gov.br/). 
22.13. Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
22.13.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
22.13.2. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato. 
 
Município de Maceió, 17 de junho de 2022. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Patrick Azevedo Cavalcante – Pregoeiro 

PORTARIA/SERIS Nº 270/2022 (DOE 03.03.2022) 
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ANEXO I - Termo de Referência 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MDO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 
Processo Administrativo n° E:34000.0000014027/2021 

 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada na implantação e locação de solução, kit de 
compartilhamento on-line de informações de saúde nas unidades prisionais do Estado de 
Alagoas, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas 

Item CATSER Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

01 
 

27502 
 

Descrição do CATSER: 
Cessão temporária de direitos sobre programas de 
computador locação de software. 
  
Descrição complementar: 
Sistema de implantação e locação de uma 
solução, KIT de compartilhamento on-line de 
informações de saúde nas unidades prisionais do 
Estado de Alagoas, contemplando hospedagem 
dos softwares e hardwares, suporte técnico, 
capacitação, manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento dos insumos necessários para a 
operação, através de uma infraestrutura capaz de 
coletar, armazenar e disponibilizar digitalmente as 
informações clínicas e medicamentos entre as 
unidades prisionais. 
Composição de cada kit, levando em consideração 
todos os equipamentos, serviços, insumos e demais 
serviços especificados neste instrumento e seus 
anexos: 
 02 (duas) estações de trabalho para acesso 
aos sistemas da plataforma de acesso ao sistema, 
com as seguintes configurações: 
  A Estação de trabalho deverá ser fornecida e 
instalada pela CONTRATADA e será composta por 
um equipamento com possibilidade de conexão à 
intranet e internet, com todas as aplicações e 
softwares básicos necessários à operação da 

Descrição do 
CATSER: 

UN 
Descrição 

complementar: 
KIT 

17 
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plataforma de sistemas integrados nas seguintes 
especificações mínimas: 
 • Processador de, no mínimo, 3,00Ghz; 
• Memória RAM de, no mínimo ,4Gb; 
• Disco rígido interno de, no mínimo, 500GB; 
• Teclado padrão ABNT 2 com conector USB; 
• Mouse óptico com conector USB (com ou sem 
fio); 
• Monitor de vídeo LCD ou LED de, no mínimo, 17 
polegadas com entrada HDMI; 
• Sistema operacional Microsoft Windows 10 em 
português do Brasil; 
• Navegador internet Mozilla Firefox versão 33.0.2 
no idioma Português do Brasil; 
 Deverão ser fornecidos todos os insumos e 
serviços necessários ao funcionamento contínuo e 
pleno dos equipamentos durante a vigência do 
contrato. 
  
 01 (uma) estação de impressão da 
plataforma de acesso ao sistema: 
 Especificação Técnica do Terminal de 
Impressão: 
 Deverá ser fornecido e instalado pela 
CONTRATADA um dispositivo de impressão a laser, 
monocromática com as seguintes especificações 
mínimas: 
• Velocidade de impressão de, no mínimo, 14 
páginas por minuto; 
• Processador de, no mínimo, 600MHz; 
• Interface de comunicação USB e Ethernet 10/100 
mbps 
• Ciclo de trabalho mensal mínimo de 10.000 
páginas por mês; 
• Bandeja principal com capacidade de 200 folhas; 
• Compatível com formato de papel A4; 
• Compatível com os sistemas operacionais 
Windows e Linux na distribuição UBUNTU; 
• Alimentação para corrente alternada com tensões 
de entrada de 220 e saída 110; 
 4 (quatro) coletores digitais da plataforma 
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coletor digital; 
• • A plataforma coletor digital deverá permitir a 
coleta, em modo “off-line”, das fichas de 
atendimento ambulatorial (FAA) utilizadas durante 
o atendimento de saúde. 
• • O módulo coletor digital deverá permitir a 
transmissão, através da conectividade Bluetooth ou 
outra conexão sem fio, dos dados coletados nas 
fichas de atendimento médico (FAM) para o 
datacenter e remontá-los, individualmente, em 
cada uma das ocorrências associadas, possibilitando 
que o médico regulador visualize no módulo de 
regulação médica, uma cópia digitalizada em PDF ou 
outro padrão de imagem da ficha preenchida. 
• • A coleta dos dados se dá de forma simples 
através de canetas digitais e fichas de papel pré-
formatadas, mantendo o processo atual adotado 
pelos profissionais durante o atendimento ao 
usuário. 
• • A Caneta digital, além de permitir escrita 
normal, lê as informações diretamente da ficha de 
atendimento, no momento de seu preenchimento, 
e as digitaliza, transmitindo-as ao datacenter via 
internet no momento em que a mesma é colocada 
na sua base. Isso garante uma expressiva adesão 
dos profissionais, minimiza o investimento para 
capacitação em microinformática, aquisição de 
novos computadores e impressoras, tornando a 
modernização dos serviços algo simples e fácil de 
ser implementada. 
• • E por estar armazenado também em formato 
eletrônico (arquivo estruturado), o sistema deverá 
permitir à exportação das informações mais 
relevantes das fichas de atendimento, 
transformando-as em indicadores de gestão, e 
publicá-las em painéis de monitoramento e 
avaliação disponibilizados na plataforma central de 
monitoramento, auxiliando o processo de tomada 
de decisões. 
• • A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de 
comodato: 
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• Canetas digitais com conectividade bluetooth 
• Cargas de tinta esferográfica na cor preta ou azul. 
Coletores digitais da plataforma coletor digital, com 
a seguinte configuração: 
• Canetas Digitais que permitam além da escrita 
normal através de tinta, também efetuem a leitura 
e consecutiva digitalização das informações escritas 
em formulário próprio; 
• Base transmissora com tecnologia Bluetooth que 
utilize a internet para transmitir as informações 
digitalizadas para o datacenter no formato XML, 
encapsulados pelo protocolo SOAP; 
 100 (cem) cargas de tinta azul ou preta para 
uso nos coletores digitais; 
Cargas de tinta esferográfica na cor preta ou azul. 
 2.000 (dois mil) formulários para registro do 
atendimento ambulatorial. 
Formulários pré-formatados com base nos modelos 
a serem disponibilizados pela Contratante. 

1.2. Descrição dos serviços de manutenção preventiva e corretiva: 
1.2.1. A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será acompanhada por um 
funcionário do setor de manutenção da Secretaria de Estado de Ressocialização - SERIS e realizada em 
horário de expediente nos dias úteis, serviços fora dos dias, locais e horários previstos, poderão ser 
executados, se, previamente combinados; 
1.2.2. Os serviços de manutenção deverão ser iniciados imediatamente após chamado efetuado pela 
SERIS. 
1.2.3. A empresa contratada deverá realizar os serviços de suporte, se necessário, nos horários 
pactuados com cada unidade prisional, respeitando a cultura, as normas e padrões de trabalho da 
unidade e ética profissional. 
1.3. O sistema de implantação e locação de uma solução, KIT de compartilhamento on-line de 
informações de saúde nas unidades prisionais do Estado de Alagoas deverá ser instalado em todos os 
equipamentos, sem ônus de qualquer natureza, nas seguintes unidades: 

Ord. Unidade Quant. Kit 

1 Casa de Custódia da Capital 1 

2 Núcleo Ressocializador da Capital 1 

3 Penitenciária Masculino Baldomero Cavalcanti de Oliveira 2 

4 Centro Psiquiátrico Judiciário 1 

5 Presídio Masculino Cyridião Durval de Oliveira e Silva 2 

6 Penitenciária de Segurança Máxima 2 

7 Presídio de Segurança Máxima 1 
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8 Presídio Feminino Santa Luzia 1 

9 Farmácia Central 1 

10 Casa de Custódia – Santana do Ipanema 1 

11 Casa de Custódia – Penedo 1 

12 Casa de Custódia – Matriz de Camaragibe 1 

13 Casa de Custódia – Delmiro Gouveia 1 

14 Casa de Custódia – Arapiraca 1 

 
Total 17 

1.4. A adota como regime de execução a empreitada por preço global. 
1.5. A contratação tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do extrato 
contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão 
exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
O Estado de Alagoas nos últimos anos teve um aumento significativo da sua população carcerária, 
demandando assim um crescimento nas atividades voltadas a área de saúde e consequentemente 
aumentando a utilização medicamentos e psicotrópicos.  
Atualmente todos os medicamentos e psicotrópicos são controlados através de planilhas eletrônicas, 
gerando assim um atraso significativo ou quase nulos em futuras compras, controle dos vencimentos e 
rastreabilidades de lotes, além de não possuirmos as informações de saúde dos custodiados de forma 
centralizada, de forma que os servidores responsáveis tenham acessos a tais informações em todas as 
unidades prisionais. 
Muitas vezes na movimentação, distribuição e dispensação desses medicamentos e psicotrópicos 
acontecem perdas significativas pelo seu tempo de validade, em função da falta de processos 
informatizados e utilizando apenas as planilhas eletrônicas. 
Outro ponto que vale destacar, atualmente todo reeducando tem apenas o controle do seu prontuário 
de paciente na unidade prisional em que se encontra, quando ele muda de unidade seu prontuário não 
o acompanha por ter sido todo feito em papel. Sempre que falamos em atendimento da gestão 
primária, é necessário garantir a qualidade de assistência ao cidadão e ao reeducando. 
Essa assistência se dá quando conseguimos ter as informações clínicas compartilhadas de um 
reeducando, indiferente da sua unidade prisional, contemplando no mínimo: 
Visualização de todos os atendimentos clínicos anteriores, atuais e de outras unidades. Diagnóstico, 
prognósticos, prescrição médica, evolução de atendimento, sinais vitais, alergias, checagem, vacinas, 
medicamentos dispensados e acompanhamento da curva glicêmica, pressão arterial entre outros. 
Por isso se faz necessário a contratação de empresa especializada para implantação e locação de uma 
solução, KIT de compartilhamento on-line de informações de saúde onde além de suprir toda a 
necessidade acima, conseguirá simplificar os processos eliminando o uso de papel ou planilhas e 
informatizando os processos internos e externos, centralizando os dados de saúde de todos os 
custodiados sob a responsabilidade da SERIS. 
Sem um sistema automatizado como o KIT de compartilhamento on-line de informações de saúde, 
existem vários desperdícios que poderiam ser evitados caso a tecnologia já existisse nesta Secretaria. 
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Com a contratação dessa solução seremos capazes de ter relatórios sobre medicamentos e 
psicotrópicos, tendo uma visão mais clara do que está se consumindo e do que está paralisado no 
nosso centro de distribuição. Com isso conseguiremos ter uma visão  mais assertiva dos investimentos 
do Estado de Alagoas. 
O motivo de optarmos por kit, além de ser para evitar incompatibilidade de seus componentes, pois é 
um conjunto que forma toda a solução de gestão clínica em saúde, embarca várias tecnologias para 
chegar na solução que a área da Saúde do Sistema Prisional de Alagoas necessita, gerando o controle 
de medicamentos e a unificação de informações do prontuário clinico do reeducando 
e centralização dessas informações em um sistema WEB e com isso ficaremos totalmente integrados, 
dando assim continuidade ao tratamento iniciado em qualquer unidade prisional ao custodiado aqui 
neste âmbito prisional, evitando perca de informações, com auxilio da caneta utilizada pelo médico e 
das informações inseridas no sistema, além de permitir escrita normal, lê as informações diretamente 
da ficha de atendimento, no momento de seu preenchimento, e as digitaliza, transmitindo-as ao 
datacenter via internet no momento em que a mesma é colocada na sua base.   
Vale destacar que muitos dos recursos utilizados para compra de medicamentos e psicotrópicos bem 
como reaparelhamento da saúde prisional, são recursos do Governo Federal através dos repasses 
Fundo a Fundo. Como outros entes da Federação, faz-se necessário e imprescindível que o Estado de 
Alagoas adquira uma solução capaz de controlar e auditar todos esses investimentos de forma segura e 
automática e também centralizar o prontuário médico de todos os custodiados. 
  
3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
3.1. A descrição da solução como um todo abrange: 
3.1.1. PLATAFORMA DATA CENTER, responsável pelo armazenamento de todas as informações, 
sistemas e conhecimentos gerados em toda operação. 
3.1.1.1 O Datacenter a ser utilizado na SOLUÇÃO DE KIT PARA COMPARTILHAMENTO DE 
INFORMAÇÕES CLÍNICAS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE PRISIONAL deverá ter: 
I) SLA mínimo garantido para a infraestrutura: 99,749% (TIER2); 
II) Experiência de 10 horas de tempo máximo de inatividade por ano; 
III) Ambiente ideal para distribuição de serviços baseados na Web; 
IV) O Datacenter poderá ser próprio ou de terceiros, podendo ser suportado em nuvem; 
V) A CON TRATADA deverá manter as informações seguras, inacessíveis e integras durante todo o 
período contratado. 
VI) A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre todas as informações coletadas. 
VII) Todos os insumos, equipamentos, softwares e serviços destinados ao perfeito funcionamento da 
plataforma DATACENTER durante todo o contrato é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
3.1.2. PLATAFORMA SISTEMAS INTEGRADOS, responsável pela modernização dos registros de saúde 
realizados com os usuários nas unidades de saúde do sistema prisional. Esta plataforma disponibilizará 
sistemas de informação integrados entre si e entre o Sistema de Administração Penitenciária - SAP para 
atender a cada uma das áreas do serviço de saúde do sistema prisional. 
3.1.2.1. Sistema de atendimento e prontuário digital: 
I) O sistema de prontuário eletrônico do paciente a ser disponibilizado pela CONTRATADA para uso 
pelas equipes de saúde do sistema prisional deverá ser capaz de coletar os dados diretamente da ficha 
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de atendimento ambulatorial, transmitir para a plataforma datacenter situada em ambiente protegido, 
armazenar de forma a permitir a sua utilização em atendimentos posteriores ao mesmo indivíduo, bem 
como em estatísticas, estudos e pesquisas sobre tendências e procedimentos clínicos. O sistema 
deverá abranger todos os formulários da porta de entrada, contemplando o serviço social, psicologia e 
enfermagem, que é realizada no Estabelecimento Prisional Feminino Santa Luzia - EPFSL e Presídio de 
Segurança Máxima - PSM, responsável pela coleta de dados iniciais no Sistema de Administração 
Penitenciária - SAP para ingresso do reeducando no Sistema Penitenciário, o qual este sistema locado 
deverá ser integrado; 
II) A coleta dos dados se dá de forma simples através de canetas digitais e fichas de papel pré-
formatadas, mantendo o processo atual adotado pelos profissionais durante o atendimento ao usuário. 
A caneta digital, além de permitir escrita normal, lê as informações diretamente da ficha no momento 
de seu preenchimento e as digitaliza, transmitindo-as ao datacenter via internet no momento em que a 
mesma é colocada na sua base ou através de tecnologia Bluetooth; 
III) E por estar armazenado também em formato eletrônico (arquivo estruturado), o sistema deverá 
permitir à exportação das informações mais relevantes das fichas de atendimento, transformando-as 
em indicadores de gestão, e publicá-las em painéis de monitoramento e avaliação disponibilizados na 
plataforma central de monitoramento, auxiliando o processo de tomada de decisões; 
IV) SUBSISTEMA Cadastro do usuário do sistema prisional; 
V) O sistema deverá contemplar minimamente os campos de identificação do cidadão contidos na ficha 
de cadastro individual do cidadão do sistema e-SUS AB do Ministério da Saúde; 
VI) SUBSISTEMA Cadastro das unidades de saúde do sistema prisional; 
VII) O sistema deverá permitir incluir, alterar e excluir unidades de saúde conforme padrão CNES de 
identificação de estabelecimentos. Para isso, deverá contemplar o conjunto de dados utilizado pelo 
sistema SCNES do Ministério da Saúde; 
VIII) O sistema deverá permitir a emissão da listagem dos profissionais de saúde e as outras variáveis: 
profissionais x CBO; profissionais x vínculo; profissionais x carga horária; profissionais x 
estabelecimento de saúde; 
IX) O sistema deverá permitir a emissão da listagem dos equipamentos em uso ou não por unidade de 
saúde; 
X) SUBSISTEMA Agenda; 
XI) O sistema deverá permitir realizar o agendamento de uma consulta, exame ou atividade coletiva; 
XII) O sistema deverá permitir a inclusão de um usuário com consulta agendada na lista de 
atendimentos; 
XIII) O sistema deverá permitir informar a falta do usuário e o motivo; 
XIV) O sistema deverá permitir excluir/cancelar um agendamento; 
XV) O sistema deverá permitir realizar consultas de usuários agendados, vagas livres e vagas reservadas 
XVI) O sistema deverá permitir visualizar o histórico de um agendamento (informações obrigatórias: 
data e hora do histórico; operador do sistema que realização a operação de agendamento, alteração 
ou cancelamento; usuário; motivo da operação) 
XVII) O sistema deverá permitir bloquear a agenda de um profissional; 
XVIII) O sistema deverá permitir a inclusão de vagas por horário ou por quantidade; 
XIX) SUBSISTEMA Atendimento; 
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XX) O sistema deverá permitir realizar consultas de atendimentos registrados através das fichas de 
atendimento ambulatorial e apresentá-las em uma lista de atendimentos organizada na forma de um 
prontuário eletrônico por tipo de atendimento, permitindo ainda ao operador filtrar por unidade de 
saúde, profissional de saúde, tipo de ficha de atendimento, usuário ou período, contemplando 
minimamente os dados estruturados abaixo coletados: 
XXI) Nome do usuário; 
XXII) Data de nascimento do usuário; 
XXIII) Sexo do usuário; 
XXIV) Data e hora do atendimento 
XXV) Nome do profissional executor; 
XXVI) Unidade de saúde do atendimento; 
XXVII) Tipo do atendimento: 
 Peso do usuário; 
 Altura do usuário; 
 Gestante? (sim ou não); 
 Diabético? (sim ou não); 
 Hipertenso? (sim ou não); 
 Transtorno? (sim ou não); 
 Portador do vírus HIV? (sim ou não); 
 Fotografias do atendimento. 
XXVIII) O sistema deverá permitir consultar a ficha de admissão do usuário no sistema de saúde 
prisional; 
XXIX) O sistema deverá permitir consultar qualquer ficha de atendimento realizado no sistema de 
saúde prisional; 
XXX) O sistema deverá permitir registrar e consultar as notificações de agravos a partir do diagnóstico 
informado nas fichas de atendimento ambulatorial. O registro poderá ser feito de forma manual, caso 
o mesmo não tenha sido coletado no ato do atendimento ao usuário; 
XXXI) O sistema deverá permitir registrar e consultar as aplicações de vacina em usuários e 
profissionais do sistema prisional. O registro poderá ser feito de forma manual, caso o mesmo não 
tenha sido coletado no ato do atendimento ao usuário; 
XXXII) O sistema deverá abranger os dados dos resultados da Comissão Técnica Criminológica – CTC, 
que realiza a avaliação solicitada pelo judiciário. 
3.1.2.2. Sistema de controle e gestão de materiais e medicamentos: 
I) O sistema de controle e gestão de materiais e medicamentos tem por objetivo realizar o controle de 
estoques de materiais e medicamentos e sua utilização nas unidades de saúde do sistema prisional de 
forma informatizada, contemplando a farmácia central; 
II) Trata-se de um sistema de uso imprescindível para a eficácia dos processos de trabalho, permitindo 
o acompanhamento, controle e avaliação da gestão dos estoques das unidades de saúde do sistema 
prisional; 
III) O sistema deverá contemplar minimamente os seguintes requisitos funcionais: 
IV) O sistema deverá permitir informar código e descrição do item; 
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V) O sistema deverá permitir o cadastro de grupos de estocagem, visando o agrupamento dos insumos 
estocáveis, classificados entre farmácias e almoxarifados e identificados por famílias e/ ou insumos 
afins, objetivando a facilidade de organização física dos estoques, realização dos inventários, pedidos 
de compras etc; 
VI) O sistema deverá permitir o cadastro de insumos, deverá conter referências sobre as características 
do insumo: identificação de matéria prima, identificação de psicotrópicos e entorpecentes (portaria 
344 – MS), identificação e processamento de itens estocáveis e não estocáveis, determinação de itens 
de reposição, consignados e patrimônio, definição de estoque máximo, estoque mínimo, ponto de 
reposição e sugestão de compras, em quantidade e em dias de consumo; 
VII) O sistema deverá permitir informar unidade de medida de armazenamento; 
VIII) O sistema deverá permitir informar grupo de produto em tabela estruturada; 
IX) O sistema deverá permitir o cadastro de insumos contendo todas as informações que possibilitem a 
completa identificação e gestão de cada item, contendo, codificação sequencial numérica para rápida 
identificação e movimentação, descrição completa e abreviada do insumo permitindo a descrição em 
campo texto, especificação do insumo, classificação com grupo de estocagem a que pertence 
classificação com grupo de similaridade, classificação com grupos de compras, visando à integração 
com o serviço de compras; 
X) O sistema deverá permitir o cadastro de insumos contendo estatística de consumo do mês anterior 
em quantidade, valor do custo, média atual e valor custo de reposição, saldo atual em estoque e 
unidade de dispensação, identificação da localização do insumo dentro da área de armazenagem (sala, 
estante e prateleira), visando à organização e adequação física e a realização de inventários e ainda 
conter as informações sobre a classificação do insumo dentro da Curva ABC (classificação financeira) de 
forma automática e classificação XYZ (importância); 
XI) O sistema deverá permitir o cadastro de unidades de medida de cada produto, propiciando controle 
sobre unidades de dispensação, estoque e compras e Controle de processo de fechamento mensal de 
estoque com lançamento contábil dos valores e controle das saídas e movimentações por centro de 
custo; 
XII) O sistema deverá permitir gerar o número sequencial de documento de requisição 
automaticamente; 
XIII) O sistema deverá permitir selecionar o item por código ou descrição; 
XIV) O sistema deverá permitir selecionar outra unidade de medida além da unidade básica, efetuando 
automaticamente a devida conversão. 
XV) O sistema deverá emitir relatório de requisição; 
XVI) O sistema deverá controlar data e hora da devolução; o estoque para onde está ocorrendo à 
devolução com a possibilidade de registro de perda; a identificação do usuário que está devolvendo; os 
insumos que estão sendo devolvidos e os dados da requisição bem como das devoluções já efetuadas; 
XVII) O sistema deverá permitir o registro de entradas de insumos via devolução ao estoque por 
usuário, paciente em tratamento ambulatorial e por centro de custos; 
XVIII) O sistema deverá permitir o registro de saídas de insumos para atendimento de requisição ao 
paciente interno, externo (ambulatoriais), com baixas automáticas. Em se tratando de pacientes, O 
sistema deverá lançar o consumo automaticamente no histórico do usuário, para efeito de apuração 
de custos; 
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XIX) O sistema deverá permitir a busca rápida a todas as requisições já atendidas, com possibilidade de 
visualização em tela ou impressão do documento, permitir a impressão do comprovante da requisição 
e do comprovante da dispensação; 
XX) O sistema deverá permitir gerar número sequencial do documento de transferência 
automaticamente; 
XXI) O sistema deverá permitir selecionar requisições por status: Não Atendidas, Atendidas ou 
Parcialmente Atendidas; 
XXII) O sistema deverá permitir atender uma única requisição com mais de uma transferência de 
estoque; 
XXIII) O sistema deverá permitir inserção na transferência de itens não requisitados somente para 
perfis privilegiados; 
XXIV) O sistema deverá permitir seleção de lote, validade, tipo de medicamento, contemplando a 
saúde básica e os medicamentos controlados; 
XXV) O sistema deverá permitir a emissão da Solicitação de Transferência / Consumo Efetivado; 
XXVI) O sistema deverá permitir Solicitação/Transferência em Aberto; 
XXVII) O sistema deverá permitir a emissão de relatório de divergência entre solicitação e 
transferência; 
XXVIII) O sistema deverá possuir coluna com informação do detentor atual do processo administrativo; 
XXIX) O sistema deverá permitir emissão do pedido de aquisição de material; 
XXX) O sistema deverá permitir emissão da Autorização de Fornecimento de Material; 
XXXI) O sistema deverá garantir que a tela de recebimento de mercadorias permita a conferência e 
confirmação dos dados da nota fiscal do fornecedor; 
XXXII) O sistema deverá possuir dados do contato no fornecedor, com nome, cargo, telefone, ramal, e-
mail, indicação de fornecedor ativo/ não ativo; data de inclusão e de atualização, informativos de 
ocorrências do fornecedor e marcas comercializadas; 
XXXIII) O sistema deverá permitir a movimentação de itens durante o processo de inventário; 
XXXIV) O sistema deverá permitir demonstrar a situação atual do estoque com data, hora, local, grupo 
de inventário ou itens individuais; 
XXXV) O sistema deverá permitir a emissão do balancete de ajuste de inventário; 
XXXVI) O sistema deverá permitir a emissão mensal do Demonstrativo do Estoque Físico; 
XXXVII) O sistema deverá permitir a emissão da ficha de movimentações de Estoque do Item por 
período informado pelo usuário; 
XXXVIII) O sistema deverá permitir a emissão do Mapa de Falta de Materiais; 
XXXIX) O sistema deverá permitir a emissão do Histórico de Recebimentos; 
XL) O sistema deverá permitir a emissão de Histórico de Transferências. 
XLI) O sistema deverá permitir o profissional realizar o registro e emissão de receitas médicas para ser 
entregue ao usuário; 
3.1.2.3. Capacitações e Treinamentos: 
I) Os treinamentos incluem a capacitação dos usuários nos módulos e demais funcionalidades dos 
sistemas disponibilizadas pela CONTRATADA na plataforma de sistemas integrados; 
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II) Os treinamentos serão divididos em módulos funcionais por perfil profissional e serão realizados por 
técnicos da CONTRATADA, preferencialmente nas unidades de saúde e em horário comercial, sendo a 
CONTRATADA obrigada a: 
 Preparar os módulos de treinamento; 
 Identificar o público alvo de cada módulo; 
 Determinar a carga horária por módulo. 
III) Ao final do treinamento, os profissionais deverão estar habilitados ao uso efetivo do sistema e 
soluções e aptos a manter o seu pleno uso nas rotinas que envolvem a atividade diária das unidades de 
saúde. 
IV) Os equipamentos e insumos (papel, lápis, canetas, bloco de anotações, apostilas, etc) serão todos 
fornecidos pela SERIS. 
V) Estima-se que para realizar esta atividade sejam necessários esforços para treinamento de, no 
máximo, 20 (vinte) profissionais para cada unidade de saúde elegível. 
3.1.2.4. Operação assistida: 
I) A operação assistida consiste na orientação e acompanhamento “in loco” dos profissionais de saúde 
na utilização do sistema em sua rotina diária de trabalho; 
II) A operação assistida deverá ser executada nas dependências das unidades de saúde sempre em 
horário comercial e após finalizada a etapa de treinamento; 
III) A proponente deverá disponibilizar no mínimo 01 (um) técnico de implantação em período 
comercial em cada unidade de saúde durante a atividade de operação assistida na orientação dos 
usuários quanto à utilização dos sistemas. 
IV) Para completa absorção do conhecimento a CONTRATADA deverá ser realizada a atividade em até 
05 (cinco) dias úteis em cada unidade de saúde. 
V) Ao final deste serviço, deverá ser elaborado um termo de recebimento definitivo (TRD)com a 
descrição das atividades desenvolvidas durante o período. Este relatório será submetido à SERIS para 
conhecimento e validação do término da implantação. 
3.1.3. PLATAFORMA PONTO DE ACESSO AO SISTEMA, responsável pela disponibilização do acesso a 
plataforma de sistemas integrados e plataforma coletor digital utilizado em atendimentos nas unidades 
de saúde do sistema prisional. 
3.1.3.1. A plataforma ponto de acesso ao sistema compreende a infraestrutura de informação e 
informática necessárias a operação da plataforma de sistemas integrados nas unidades de saúde 
prisional contempladas pelo sistema. A instalação de um ponto de acesso ao sistema corresponde a 
disponibilidade, em locais estratégicos do atendimento de saúde do usuário do sistema prisional de 
acordo com o nível de complexidade do atendimento, sendo esta oferta condicionada pelos 
equipamentos e profissionais de saúde ali instalados e lotados e os correspondentes procedimentos e 
insumos disponíveis para utilização e aplicação registrados nos sistemas de informação ali instalados; 
3.1.3.2. Para a efetiva instalação de um ponto de acesso ao sistema, vários serviços e equipamentos 
devem ser mobilizados. Os equipamentos, especialmente os de informática, irão variar de acordo com 
os operadores de cada um dos sistemas disponíveis na plataforma sistemas integrados. Os serviços 
compreenderão a instalação física destes equipamentos, a implantação dos softwares necessários à 
sua operação, o treinamento dos vários usuários do sistema, no que tange às demandas de dados que 
os aplicativos requerem e também ao treinamento destes profissionais para a compreensão destas 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

etapas de captura de dados que irão compor as informações técnico administrativa ali geradas. 
Deverão ser disponibilizados ainda, especialmente na fase inicial de operação do sistema, profissionais 
para oferecer suporte e manutenção dos processos e aplicações utilizados, visando uma implantação 
segura e continua. Este suporte deverá se dar nas diferentes unidades aonde estiverem instalados os 
pontos de acesso ao sistema e também no nível central que deverá cuidar das aplicações e da logística 
utilizada nas redes de atenção à saúde considerada; 
3.1.3.3. Para efeito de uma melhor compreensão dos conceitos apresentamos a seguir uma definição 
mais específica dos termos e conceitos utilizados: 
I) Estação de trabalho: Local de comunicação ou operação do sistema, caracterizado pela presença de 
algum tipo de equipamento, que tem instalado as aplicações que dão acesso às ofertas do sistema ou 
as aplicações necessárias à gestão naquele contexto da unidade de saúde. 
II) Estação de impressão: Local de acesso a oferta sistêmica da Unidade de atendimento ou das demais 
unidades do sistema. Quem define a oferta é o núcleo central de programação. É um instrumento de 
política. Amparado por um canal de comunicação garantida com o usuário. Faz monitoramento de uso. 
Por exemplo disponibiliza agendas de serviços e recolhe solicitações de serviços regulados pelo 
sistema. 
3.1.3.4. ESTAÇÃO DE TRABALHO 
I) A Estação de trabalho deverá ser fornecida e instalada pela CONTRATADA e será composta por um 
equipamento com possibilidade de conexão à intranet e internet, com todas as aplicações e softwares 
básicos necessários à operação da plataforma de sistemas integrados nas seguintes especificações 
mínimas: 
 Processador de, no mínimo,3,00Ghz; 
 Memória RAM de, no mínimo ,4Gb; 
 Disco rígido interno de, no mínimo, 500GB; 
 Teclado padrão ABNT 2 com conector USB; 
 Mouse óptico com conector USB (com ou sem fio); 
 Monitor de vídeo LCD ou LED de, no mínimo, 17 polegadas com entrada HDMI; 
 Sistema operacional Microsoft Windows 10 em português do Brasil; 
 Navegador internet Mozilla Firefox versão 33.0.2 no idioma português do Brasil; 
II) A CONTRATADA deverá seguir a política de segurança e acesso à rede da SERIS. 
III) Deverão ser fornecidos todos os insumos e serviços necessários ao funcionamento contínuo e pleno 
dos equipamentos durante a vigência do contrato. 
3.1.3.5. ESTAÇÃO DE IMPRESSÃO 
I) Deverá ser fornecido e instalado pela CONTRATADA um dispositivo de impressão a laser, 
monocromática (com recarga de toner pela Contratada) com as seguintes especificações mínimas: 
 Velocidade de impressão de, no mínimo, 14 páginas por minuto; 
 Processador de, no mínimo, 600MHz; 
 Interface de comunicação USB e Ethernet 10/100 mbps; 
 Ciclo de trabalho mensal mínimo de 10.000 páginas por mês; 
 Bandeja principal com capacidade de 200 folhas; 
 Compatível com formato de papel A4; 
 Compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux na distribuição UBUNTU; 
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 Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 110V; 
 Serviços de instalação dos equipamentos nas unidades de saúde: 
3.1.3.6. REQUISITOS DE INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES 
I) A instalação física dos pontos de acesso ao sistema será de responsabilidade da CONTRATADA e 
consiste em: 
 Encaminhar os equipamentos até as unidades de saúde; 
 Desembalar e colocar o equipamento no local indicado pelo responsável da unidade de saúde 
indicado na Ordem de Serviço; 
 Interconectar os cabos de dados e de energia de forma correta; 
 Instalar e configurar os equipamentos para o seu perfeito funcionamento; 
II) Toda infraestrutura física e elétrica para instalação dos equipamentos será provida pela SERIS. 
III) O link de dados utilizado pela tecnologia locada será de responsabilidade também da contratada. 
3.1.3.7. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
I) A CONTRATADA deverá garantir a assistência técnica total no local de instalação para todos os 
equipamentos, a partir da data da instalação e durante todo o período de garantia, assegurando ainda 
estejam em conformidade com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência; 
II) Qualquer atividade executada sob os termos e condições da garantia e assistência técnica deverá ser 
executada sempre por técnico devidamente treinado, certificado e autorizado pela CONTRATADA, 
munido dos equipamentos e instrumentos que se façam necessários para execução dos serviços 
devidos. 
III) Todo e qualquer custo de deslocamento para realização de tais serviços, bem como os relacionados 
às manutenções preventivas durante o período de garantia, são também de total responsabilidade da 
CONTRATADA; 
IV) A CONTRATADA será responsável pelas ferramentas e equipamentos de testes necessários para 
instalar, alinhar e manter os equipamentos, durante todo o período de contrato; 
V) Durante o período de contato, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços necessários à 
manutenção de todos os equipamentos que compõem o conjunto tecnológico, sem ônus para a SERIS, 
bem como se responsabilizar pelos custos decorrentes de todo e qualquer reparo necessário ao 
retorno da operação normal do sistema; 
VI) Após os reparos, a CONTRATADA deverá repetir, às suas expensas, os testes julgados necessários 
pela SERIS para comprovar a perfeição dos reparos efetuados e o bom funcionamento de todos os 
bens e serviços que compõem o fornecimento; 
VII) Todas as intervenções da CONTRATADA nos equipamentos e instalações, durante o período de 
contrato, poderão ser supervisionadas por técnicos da SERIS e documentadas pela CONTRATADA 
através de relatórios a serem enviados à SERIS, discriminando data e tipo da intervenção, local, 
equipamento, defeito constatado e ações executadas; 
VIII) O transporte e as despesas decorrentes do envio dos equipamentos a reparar ou reparados, serão 
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA até o término do período de contrato; 
IX) Qualquer conjunto ou parte do fornecimento que for irreparável deverá ser substituído por um 
novo, garantindo a contínua operação dos sistemas; 
X) Nos casos em que, comprovadamente, forem constatados danos total aos terminais de acesso ao 
sistema, terminais de impressão ou totem, através de mau uso, culposa ou dolosamente, inclusive 
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perda, extravio, roubo, etc., a reposição deverá ser ressarcida pelo SERIS, correspondendo ao valor do 
equipamento, devidamente comprovado pela CONTRATADA em sua proposta comercial; 
XI) A CONTRATADA deverá independente do efetivo ressarcimento, substituir os equipamentos 
danificados de modo que o serviço não sofra interrupções indesejadas. 
XII) Durante a vigência do contrato, todo e qualquer reparo de equipamentos e/ou correção de falhas 
serão executados pela CONTRATADA, inclusive com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra 
necessária, bem como, a reposição dos materiais consumíveis utilizados nos equipamentos, sem 
qualquer ônus a SERIS; 
XIII) A instalação dos equipamentos deverá ocorrer em até 10 (dez) dias da data de abertura da Ordem 
de Serviço sendo de responsabilidade da SERIS disponibilizar pontos elétricos e lógicos para instalação. 
XIV) Todos os equipamentos a serem disponibilizados pela DETENTORA deverão ser necessariamente 
novos e de primeiro uso. 
3.1.4. PLATAFORMA COLETOR DIGITAL, responsável pela coleta e a digitalização das informações 
contidas nas fichas de atendimento aos usuários utilizadas em atendimentos nas unidades de saúde do 
sistema prisional e o posterior envio a plataforma de sistemas integrados. 
3.1.4.1. A Plataforma Coletor Digital deverá permitir a coleta, em modo “off-line”, das fichas de 
atendimento ambulatorial (FAA) utilizadas durante o atendimento de saúde. 
3.1.4.2. O módulo coletor digital deverá permitir a transmissão, através da conectividade Bluetooth ou 
outra conexão sem fio, dos dados coletados nas fichas de atendimento médico (FAM) para o 
datacenter e remontá-los, individualmente, em cada uma das ocorrências associadas, possibilitando 
que o médico regulador visualize no módulo de regulação médica, uma cópia digitalizada em PDF ou 
outro padrão de imagem da ficha preenchida. 
3.1.4.3. A coleta dos dados se dá de forma simples através de canetas digitais e fichas de papel pré-
formatadas, mantendo o processo atual adotado pelos profissionais durante o atendimento ao usuário. 
3.1.4.4. A Caneta digital, além de permitir escrita normal, lê as informações diretamente da ficha de 
atendimento, no momento de seu preenchimento, e as digitaliza, transmitindo-as ao datacenter via 
internet no momento em que a mesma é colocada na sua base. Isso garante uma expressiva adesão 
dos profissionais, minimiza o investimento para capacitação em microinformática, aquisição de novos 
computadores e impressoras, tornando a modernização dos serviços algo simples e fácil de ser 
implementada. 
3.1.4.5. E por estar armazenado também em formato eletrônico (arquivo estruturado), o sistema 
deverá permitir à exportação das informações mais relevantes das fichas de atendimento, 
transformando-as em indicadores de gestão, e publicá-las em painéis de monitoramento e avaliação 
disponibilizados na plataforma central de monitoramento, auxiliando o processo de tomada de 
decisões. 
3.1.4.6. A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato: 
I) Canetas digitais com conectividade bluetooth; 
II) Cargas de tinta esferográfica na cor preta ou azul; 
III) Formulários pré-formatados com base nos modelos a serem disponibilizados pela SERIS. 
3.1.5 PLATAFORMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, responsável em dinamizar e agilizar uma visão 
integral do atendimento em todo o Estado de Alagoas. Esta plataforma será operada 24 horas durante 
todo o ano para a tomada de decisão e, ainda utilizando uma B.I. – Business Intelligence. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

3.1.5.1. Esta plataforma deverá ser dedicada à gestão das ações integradas do serviço, mediante a 
obtenção de dados da situação operacional em tempo real. Trata-se de um espaço instrumental de 
cooperação 24 horas por dia, com o propósito de reunir as informações necessárias para o 
planejamento e a ação imediata no controle do atendimento das inconformidades e principais 
prevalências e incidências de doenças no sistema prisional. Também é um espaço para catalisar as 
informações produzidas na rotina das unidades de saúde e difundi-las aos órgãos de saúde e segurança 
pública do estado de Alagoas. Esta plataforma estará fisicamente instalada na cidade de Maceió. 
3.1.5.2. Esta plataforma é a soma de dois espaços que se complementam funcionalmente: central de 
monitoramento e sala de inteligência. 
3.1.5.3. A Central de Monitoramento é o espaço que disponibiliza informações visuais dos dados 
armazenados em um banco de dados central, alimentado com as informações obtidas da plataforma 
de sistemas integrados. 
3.1.5.4. A Sala de Inteligência é o espaço destinado ao gerenciamento rotineiro das demandas da 
central de monitoramento e da sala de suporte. Possui a responsabilidade de apoiar a tomada de 
decisão, o compartilhamento de responsabilidades e a distribuição de tarefas demandadas. 
3.1.5.5. Configuração dos equipamentos, mobiliários e adequação da infraestrutura física. 
3.1.5.6. Deverão ser fornecidos toda a configuração de equipamentos, mobiliários e adequação da 
infraestrutura física necessários ao pleno funcionamento do sistema da proponente. 
3.1.5.7. Deverá ser fornecido toda rede lógica e de dados necessários para a operação da Central de 
Monitoramento. 
3.1.5.8. Deverá ser fornecido 01 (um) link de internet dedicado e 01 (um) link redundante garantindo, 
no mínimo, 15 MB de velocidade. 
3.1.6. PLATAFORMA BI – BUSINESS INTELLIGENCE responsável pelos diversos relatórios analíticos 
construídos especificamente para o assunto de saúde do sistema prisional. 
3.1.6.1. Esta plataforma deverá contemplar os softwares e será fornecido composto por licenças e 
todos os recursos necessários ao seu pleno funcionamento; 
3.1.6.2. A interface web da solução será totalmente compatível com os navegadores Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome, nas suas versões mais recentes; 
3.1.6.3. Deverá permitir que as demais plataformas acessem, simultaneamente, dados oriundos de 
arquivos, planilhas e tabelas de banco de dados. 
3.1.6.4. Deverá permitir filtrar, extrair, fazer transformações e carregar dados a partir de fontes de 
dados pessoais, como arquivos de texto, planilhas ou XMLs; 
3.1.6.5. Deverá permitir filtrar, extrair, fazer transformações e carregar dados a partir de fontes de 
dados de bancos de dados relacionais e não-relacionais. 
3.1.6.6. Deverá permitir selecionar a fonte de dados desejada especificando o nome e a senha do 
usuário para a fonte de dados; 
3.1.6.7. Deverá possuir recurso para realizar cargas incrementais sem necessidade de carga total 
consecutiva; 
3.1.6.8. Deverá permitir funcionalidades de agendamento (schedule) de processos de carga por 
eventos, periodicidade ou combinação de ambos. 
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3.1.6.9. O desenvolvimento de relatórios, painéis de controle, análises e scorecards devem ser 
persistidos na ferramenta, de tal modo que sejam desenvolvidos apenas uma vez e entregues 
globalmente, através de níveis de acesso ou similar. 
3.1.6.10. Deverá permitir que os recursos de “arrastar e soltar”, “drill-down” e “roll-up”, uso de filtros, 
ordenação e agrupamento de informações em tempo de execução da análise. A operação de drill-
down deve permitir análise desde o nível consolidado até o detalhado; 
3.1.6.11. Deverá permitir análises que envolvam diferentes visualizações em uma mesma tela (gráficos 
e tabelas), onde as alterações em uma das visualizações reflitam automaticamente nas demais; 
3.1.6.12. Deverá permitir criar mais de uma hierarquia dentro de uma única dimensão; 
3.1.6.13. Deverá permitir o cadastro de perfis diferenciados para os usuários, de modo que o acesso às 
operações e funcionalidades do sistema seja disponibilizado de acordo com o perfil criado. O sistema 
deve ter pelo menos as seguintes categorias de perfis ou níveis assemelhados: 
I) Perfil “administrador” com acesso a todas as funcionalidades da solução, incluindo as opções de 
gerenciamento de usuários, perfis e controle de acesso às aplicações criadas; 
II) Perfil “analista/desenvolvedor" que permite a criação e a execução das tarefas de extração, 
modelagem de dados e criação de relatórios básicos e avançados; 
III) Perfil “convencional/básico” que permite ao usuário criar novos relatórios, associações de dados 
e/ou soluções de análise e a posterior publicação e/ou compartilhamento dos mesmos. 
3.1.6.14. Deverá permitir que análises criadas pelos usuários sejam transformadas ou salvas em 
relatórios avançados ou dashboards, sem necessidade de reconstrução da consulta, cálculos e filtros já 
existentes. 
3.1.6.15. Deverá permitir suporte a georeferenciamento nas aplicações construídas na solução, 
permitindo aproximações/distanciamentos (zoom in e zoom out) nas visualizações de mapas; 
3.1.6.16. Deverá permitir que os usuários personalizem os dashboards alterando os tipos de gráficos, 
paleta de cores, inclusão de campos calculados, filtros e alterar a classificação dos dados; 
3.1.6.17. Deverá permitir a exportação dos componentes do dashboard, incluindo dados e imagens 
para arquivos em diversos formatos; 
3.1.6.18. Deverá permitir a visualização de dashboards com qualquer conteúdo disponível na 
Plataforma Integrada de Gestão em Saúde, incluindo gráficos estatísticos, gráficos com atualização em 
tempo real e outras consultas AD-HOC; 
3.1.6.19. Deverá possibilitar o controle centralizado de segurança para atribuição de privilégios para os 
diferentes níveis e perfis de usuário, inclusive para grupos de usuários; 
3.1.6.20. Deverá permitir a escolha do idioma de preferência do usuário, inclusive o idioma português 
(português do Brasil); 
3.1.6.21. Deverá permitir ajuda on-line, bem como manual de usuário em português do Brasil; 
3.1.6.22. Deverá permitir a seleção e combinação de filtros para todos os campos disponíveis no 
modelo de dados, com reflexo imediato em todos os objetos da aplicação, quer sejam gráficos, tabelas, 
mapas, painéis de controle, indicadores, etc; 
3.1.6.23. Deverá permitir o refinamento da seleção diretamente nos objetos da aplicação, tais como 
gráficos, tabelas, mapas, painéis de controle, indicadores etc; 
3.1.6.24. Deverá permitir que todos os atributos disponíveis nas fontes de dados de origem possam ser 
combinados para a construção de gráficos e tabelas pelo usuário; 
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3.1.6.25. Permitirá a utilização de expressões lógicas (maior que, menor que, igual a diferente de) para 
seleção de filtros; 
3.1.6.26. Deverá permitir exportar os dados dos relatórios nos formatos compatíveis com PDF, 
planilhas, XMLs e arquivos de texto; 
3.1.6.27. Deverá permitir análise drill-down em mapas geográficos, de modo que, por interação no 
próprio mapa, seja possível selecionar áreas geográficas específicas e obter os dados relacionados a 
essas áreas; 
3.1.6.28. Deverá permitir adicionar subtotais gerais, subtotais de um nível específico e totais gerais 
para a visualização ou conjunto de dados tabular; 
3.1.6.29. Deverá permitir funções estatísticas básicas de forma automática, incluindo média, mínimo, 
máximo e desvio padrão; 
3.1.6.30. Deverá oferecer a capacidade de criar relatórios prontos para impressão; 
3.1.6.31. Deverá possuir funções de apresentação de dados em “tabelas cruzadas”; 
3.1.6.32. Deverá permitir a construção de diversos tipos de gráficos, tais como de barra vertical e 
horizontal, pizza, área e linha, no mínimo, sendo oferecidos nativamente ou sem custo para a 
Contratante; 
3.1.6.33. Deverá permitir a integração com mapas e analisar dados e indicadores sobre estes; 
3.1.6.34. Deverá possuir funcionalidade de agregação, ordenação, ranking e sumarização de 
indicadores existentes nas bases de dados, sem a necessidade de customização ou desenvolvimento 
adicional; 
3.1.6.35. A solução deverá possuir recurso para construir aplicações de análise de dados que 
possibilitem a criação de funcionalidades como: painel de controle integrado (dashboard), indicadores 
chave do negócio (KPI); 
3.1.6.36. Deverá permitir, a partir de interface gráfica, analisar a estrutura de dados com suas tabelas, 
campos e respectivos relacionamentos (modelo de dados). 
  
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 
4.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 
10.520, de 2002. 
4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 
  
5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
5.1.1. A implantação e locação de uma solução, KIT de compartilhamento on-line de informações de 
saúde nas unidades prisionais do Estado de Alagoas, contemplando hospedagem 
dos softwares e hardwares, suporte técnico, capacitação, manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento dos insumos necessários para a operação, através de uma infraestrutura capaz de 
coletar, armazenar e disponibilizar digitalmente as informações clínicas e medicamentos entre as 
unidades prisionais; 
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5.1.2. .Após o término do prazo da locação, todos os softwares, hardwares, conjuntos de 
equipamentos de coleta de dados, deverão ser incorporados ao patrimônio da SERIS, através de termo 
de doação conforme o APENSO I – MODELO DE CARTA DE DOAÇÃO, o qual deverá ser, 
obrigatoriamente, apresentado de imediato na habilitação, em papel timbrado e com firma 
reconhecida em cartório do representante legal da empresa licitante vencedora, inclusive constando 
que trata-se de doação em caráter irrevogável e irrestrita. 
5.1.3. A propriedade de todos os códigos fontes de programas de software que compõem a solução da 
licitante vencedora serão transferidos à SERIS no ato da assinatura do contrato. Para isso, a licitante 
deverá apresentar o seu termo de compromisso conforme APENSO II – MODELO DE TERMO DE 
COMPROMISSO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO SOFTWARE. Toda documentação fornecida 
para o processo licitatório, prospectos técnicos, manuais e as declarações, deverão ser apresentados 
na língua portuguesa (Brasil). Serão aceitos documentos em outros idiomas, desde que acompanhados 
de tradução para a língua portuguesa (Brasil), efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente 
autenticado pelo consulado, no local de emissão ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos, 
caso em que tal tradução prevalecerá sobre os originais. 
5.1.4. Toda alteração realizada nos sistemas já existentes, e os seus respectivos programas fontes serão 
de propriedade exclusiva da SERIS, devendo ser fornecidos de imediato ao final do processo de 
instalação, com todos os seus custos já embutidos na proposta do licitante fornecedor. Após a entrega, 
a SERIS proverá testes de validação de tais programas. Caso haja alguma alteração nos mesmos até o 
último instante da instalação do sistema e/ou sua customização ou configuração, tal alteração deverá 
acarretar a atualização dos programas, de modo que a SERIS receba a sua última versão. O não 
fornecimento será considerado como serviços não concluídos, impedindo o pagamento do valor devido 
e porventura restante à CONTRATADA; 
5.1.5. A empresa CONTRATADA deverá entregar cópia de todos os programas fontes e executáveis da 
sua solução proposta, gravados em CDs, de imediato ao final da instalação dos sistemas, conforme 
descrições acima, os quais podem ser livremente utilizados pela SERIS da forma que melhor atenda a 
suas necessidades, respeitada a legislação pertinente e ficando vedada a cessão ou transferência, a 
qualquer título, a terceiros, integrantes ou não da Administração Pública; 
5.1.5.1. Mesmo com a transferência dos códigos fontes de softwares para a SERIS, a propriedade 
intelectual permanecerá vinculada à CONTRATADA, podendo a mesma continuar com as suas políticas 
de comercialização da ferramenta de software e de seus produtos. 
5.1.6. A SOLUÇÃO KIT DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES CLÍNICAS ENTRE AS UNIDADES DE 
SAÚDE PRISIONAL será composta por seis plataformas:Plataforma DATA CENTER, Plataforma SISTEMAS 
INTEGRADOS, Plataforma PONTO DE ACESSO AO SISTEMA, Plataforma COLETOR DIGITAL, Plataforma 
CENTRAL DE MONITORAMENTO, e Plataforma BI – BUSINESS INTELLIGENCE.  
5.1.7. O KIT DE COMPARTILHAMENTO ON-LINE, é formado por 02 (duas) estações de trabalho para 
acesso aos sistemas da plataforma de acesso ao sistema, 01 (uma) estação de impressão da plataforma 
de acesso ao sistema, 4 (quatro) coletores digitais da plataforma coletor digital, e 100 (cem) cargas de 
tinta azul ou preta para uso nos coletores digitais. 
5.1.8. Os proponentes deverão apresentar Carta do fabricante da solução, caso não seja a própria 
fabricante, declarando que a licitante está autorizada a prestar os serviços objeto deste instrumento, 
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utilizando para tanto, a tecnologia do fabricante, caso seja a fabricante da solução, declaração que é 
fabricante da solução. 
5.1.9. Trata o presente serviço de natureza continuada sem mão de obra com dedicação exclusiva, haja 
vista da necessidades pública permanente, cujo contrato não se esvaziará com uma única prestação, 
pois serão cotidianamente requisitados para o andamento normal dessa nova atividades, onde será 
locado um sistema de informação para migração dos prontuários físicos para eletrônico, e operados 
pelos profissionais da SERIS. 
5.2. A empresa CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico com plantão telefônico 0800 em horário 
integral (regime 24 x 7), para abertura de chamados de assistência técnica; e para assessoria técnica 
em horário comercial (das 8h00 às 17h00), a execução dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva será realizada em horário de expediente nos dias úteis, serviços fora dos dias, locais e 
horários previstos, poderão ser executados, se, previamente combinados. 
5.3. Declaração de que tem pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do serviço e ao local de sua execução, que assume total responsabilidade por esse 
fato e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 
ou financeiras com a Contratante. 
  
6. DA VISTORIA 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar vistoria 
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhada por servidor designado para esse fim, 
de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 14:00 horas. 
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 
o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
6.3. Para a vistoria, a licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificada, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 
6.4.A licitante deverá ser apresentado Cartão de CNPJ da empresa participante e a declaração 
constante no APENSO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA devidamente preenchida para 
assinatura do responsável da SERIS. 
6.5. Por ocasião da vistoria, à licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-
ROM, pen-drive, ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao 
objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
6.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
  
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1. Dentre outros, são documentos de habilitação compatíveis com as peculiaridades do objeto da 
licitação: 
7.1.1.Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que, comprovando 
aptidão para a execução de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
da licitação, digam respeito a contratos executados com os seguintes aspectos: 
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7.1.1.1. Características: execução de serviço continuado para locação de softwares e hardwares; 
7.1.1.2.  Quantidades: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto licitado; 
7.1.1.3. Prazos: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do prazo de execução do objeto licitado; 
  
8. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
8.1.1. O prazo de execução será contado, do efetivo recebimento da Ordem de Execução, até a 
expiração do prazo de vigência contratual e seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: 
8.1.1.1. Os KIT's DE COMPARTILHAMENTO ON-LINE serão instalados e mantidos pelos profissionais da 
CONTRATADA. A operação dos conjuntos será feita pelos profissionais da SERIS nas unidades prisionais; 
8.1.1.2. Todos os custos, inclusive de comunicação do datacenter, manutenção preventiva, corretiva e 
evolutiva do KIT DE COMPARTILHAMENTO ON-LINE, manutenção das bases de dados, juntamente com 
as atualizações, deverá estar inclusos no preço da prestação mensal do serviço; 
8.1.1.3. Para efeito de manutenção evolutiva ao longo do Período de locação, CONTRATADA deverá 
prever em seu preço a atuação de 3 (três) analistas de sistema sênior por 02 (dois) meses para cada 
ano de locação da solução, o que representa 960 (novecentos e sessenta) horas dessa categoria de 
profissional por ano. Os recursos são previstos para a análise de novos procedimentos que venham a 
ser demandados pela SERIS nas unidades prisionais, seja por determinação própria, seja por 
determinação dos entes superiores, tais como a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde, bem 
como pela especificação da solução para a implantação desses procedimentos, pelo seu 
desenvolvimento, integração, testes e colocação em operação. Estas horas devem contemplar as 
integrações com E-SUS e CNES (Ministério da Saúde), CORA (Município de Maceió), HGE/HTD e outros 
(Secretária de Saúde do Estado), desde que não ultrapasse a quantidade de horas previstas. 
8.1.1.4. Caso seja requerido pela SERIS, qualquer dado armazenado, independentemente do tempo de 
armazenamento, deverá ser disponibilizado à SERIS, pela CONTRATADA, em até 10 (dez) dias corridos a 
partir da data de solicitação; 
8.1.1.5. A CONTRATADA deverá entregar, para colocação em operação, o KIT DE COMPARTILHAMENTO 
ON-LINE (e demais equipamentos se aplicável) já testados e em pleno funcionamento; 
8.1.1.6. Os equipamentos disponibilizados à SERIS deverão ter assistência técnica total e gratuita 
(incluindo, quando necessário, sua substituição), durante todo o período de locação; 
8.1.1.7. Nos casos em que os profissionais da SERIS, comprovadamente, vierem a causar danos aos 
equipamentos do KIT DE COMPARTILHAMENTO ON-LINE, através de mau uso, culposa ou 
dolosamente, a reposição deverá ser ressarcida pela SERIS, pelo correspondente valor do produto, 
devidamente declarado pela CONTRATADA em sua proposta de preços em anexo; 
8.1.1.8. A CONTRATADA deverá independente do efetivo ressarcimento, substituir os equipamentos 
danificados de modo que o serviço não sofra solução de continuidade; 
8.1.1.9.  Os treinamentos deverão ser ministrados em português, por profissional devidamente 
habilitado, e com material didático (manuais de operação) obrigatoriamente em língua Portuguesa, 
fornecido pela CONTRATADA; 
8.1.1.10. Instalação e a gestão dos equipamentos deverão ser realizadas pelos profissionais da 
CONTRATADA; 
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8.1.1.11. A CONTRATADA deverá executar os serviços com obediência às normas e padrões de 
atendimento aos públicos adotados pela SERIS, que disponibilizará todos os esclarecimentos e normas 
necessários à plena execução dos trabalhos; 
8.1.12. Será permitida a subcontratação dos serviços de comunicação de dados e voz, mediante 
aprovação prévia da SERIS. 
8.1.2. A amostra da solução de monitoração eletrônica na licitação será avaliada com o objetivo deve 
verificar se a proposta atende os requisitos técnicos estabelecidos neste TERMO DE REFERÊNCIA, 
podendo a SERIS utilizar sede todos os testes específicos necessários para a verificação dos requisitos 
estabelecidos em edital; 
8.1.2.1 A amostragem constitui o processo de validação da solução e destina-se à verificação e 
comprovação das funcionalidades técnicas, comportamento, desempenho e comprovação do 
atendimento prático aos requisitos da solução proposta pela PROPONENTE; 
8.1.2.2 A PROPONENTE deverá fornecer todo o hardware e software necessários para a sessão de 
validação da amostragem. A solução deverá estar instalada, configurada e ativada na sessão de 
validação sendo que as condições adequadas para a realização da sessão serão de total 
responsabilidade da PROPONENTE; 
8.1.2.3. A PROPONENTE deverá seguir e comprovar todas as funcionalidades que constam no 
item APENSO III – PROCEDIMENTO DE TESTES. 
  
9. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
9.1. A execução do objeto possuirá o seguinte modelo de gestão e obedecerá aos seguintes critérios de 
medição e pagamento: 
9.1.1. A gestão do contrato será de responsabilidade da Gerência da Saúde; 
9.1.2. A prestação de serviços objeto desta licitação deverá seguir os prazos abaixo, contados a partir 
da assinatura do contrato: 
9.1.2.1 Até 05 (cinco) dias para estabelecimento do cronograma e planejamento inicial da execução do 
serviço, a ser aprovado pela SERIS; 
9.1.2.2. Até 20 (vinte) dias para realização dos treinamentos dos profissionais da SERIS com uma carga 
horária total de 20 (vinte) horas divididas em até 10 (dez) turmas; 
9.1.2.3. Até 30 (trinta) dias para disponibilizar em operação os KIT's DE COMPARTILHAMENTO ON-LINE 
com todas as suas configurações de equipamentos e todas as suas funcionalidades do software 
implementadas, quando será considerado que a etapa de implantação dos serviços está liberada para a 
etapa de operação; 
9.1.2.4. Os serviços deverão entrar em operação em até 30 (trinta) dias após a assinatura do referido 
contrato de adesão, deixando isso declarado conforme o APENSO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
TEMPO DE ENTREGA. 
9.1.3. A empresa CONTRATADA deverá suprir suporte técnico adequado para todas as soluções citadas 
neste Termo de Referência, contemplando: 
9.1.3.1. Plantão telefônico 0800 em horário integral (regime 24 x 7), para abertura de chamados de 
assistência técnica; 
9.1.3.2.Plantão telefônico de assessoria técnica em horário comercial (das 8h00 às 17h00); 
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9.1.3.3. O plantão telefônico de assessoria técnica deverá auxiliar na configuração e operação dos 
sistemas e equipamentos; 
9.1.3.4. Para atender ao plantão telefônico de assessoria técnica, a CONTRATADA deverá prover 
técnico especializado na configuração e operação dos equipamentos e software implantados; 
9.1.3.5. Durante o período de locação, a CONTRATADA deverá prestar atendimento de assistência 
técnica, respeitando os prazos máximos de reparo apresentados a seguir, contados a partir da 
solicitação da SERIS: 
9.1.3.5.1. 06 (seis) horas: nos casos em que forem afetados meios de comunicação e servidores 
centrais que venham a provocar paralisação do datacenter; 
9.1.3.5.2. 24 (vinte e quatro) horas: nos casos em que forem afetados meios de comunicação e 
servidores locais que venham a provocar paralisação da unidade de saúde; 
9.1.3.5.3. 72 (setenta e duas) horas: nos demais casos; 
9.1.3.4. A CONTRATADA deverá fornecer software para abertura e controle de chamados de assistência 
técnica. 
9.1.4. As LICITANTES deverão declarar, junto com a documentação de habilitação, no APENSO VII - 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, que possui em seu quadro permanente, profissional de 
nível superior com competência para coordenar o desenvolvimento da solução, qualificado em 
engenharia, com registro no CREA; 
9.1.4.1. A DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA deverá estar acompanhado de comprovação 
de que o responsável técnico indicado estará disponível pela CONTRATADA no período de execução do 
contrato através da carteira de trabalho e cópia autenticada da última guia de recolhimento de FGTS 
do empregado, devidamente registrado no órgão competente; 
9.1.4.2. Quando se tratar de dirigentes ou sócios da empresa, tal comprovação poderá ser feita através 
da cópia do contrato social da LICITANTE, do estatuto da instituição com cópia da ata de assembleia, 
comprovando à sua investidura no cargo. 
  
10. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
10.1. A demanda do(s) órgão(s) ou entidade(s) tem como base as seguintes características: 
10.2. A SOLUÇÃO KIT DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES CLÍNICAS ENTRE AS UNIDADES DE 
SAÚDE PRISIONAL visa prover toda a infraestrutura tecnológica para coletar, integrar, armazenar e 
disponibilizar digitalmente as informações registradas nos atendimentos realizados nos usuários do 
sistema de saúde prisional. Esta modernização visa a integração operacional dos atendimentos 
ambulatoriais, incluindo o controle e a dispensação de materiais e medicamentos, e ainda, o 
compartilhamento das informações clínicas entre todas as unidades de saúde do sistema prisional e 
demais unidades do serviço de saúde; 
10.1.2. Cada unidade de saúde do sistema prisional deverá receber um conjunto de equipamentos e 
serviços, capaz de coletar, digitalizar e enviar informações para demais plataformas previstas na 
solução, com conexões adequadamente dimensionadas; 
10.1.3. Os atendimentos realizados nas unidades de saúde prisional serão realizados por intermédio de 
um moderno sistema de Ficha Digital, com o objetivo de permitir o registro, das funções vitais e demais 
condições do usuário de forma simples e direta, com o emprego de caneta digital, para que a sua 
coleta e transmissão seja rápida, organizando-as em seu prontuário eletrônico e compartilhado; 
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10.1.4. O processo informatizado de preenchimento da Notificação de Agravos, integrado ao processo 
de atendimento, através do CID-10 e em concordância com a lista e regras de agravos notificáveis do 
Ministério da Saúde, possibilitará um controle eficiente sobre as prevalências e incidências de doenças 
no sistema prisional, reduzindo as taxas para níveis adequados de saúde; 
10.1.5. O controle e dispensação de medicamentos será realizado de forma integrada aos registros do 
atendimento ambulatorial, garantindo uma maior eficiência nos tratamentos de doenças bem como as 
reposições de medicamentos quando os índices de estoque atingirem seus mínimos aceitáveis. 
10.1.6. A Central de Monitoramento tem por objetivo assegurar a supervisão em tempo real de todos 
os serviços prestados nas unidades de saúde prisional, incidência e prevalência de doenças, bem como 
o controle dos materiais e medicamentos armazenados e dispensados aos seus usuários. 
10.1.7. Todo o banco de dados gerado será de propriedade definitiva desta SERIS, sendo obrigação 
indiscutível da contratada nos fornecer este banco após o termino do contrato. 
  
11. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  
11.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 
11.1.1. Entende-se como Datacenter externo próprio, um Datacenter da própria CONTRATADA alocado 
em suas dependências ou um Datacenter em nome da CONTRATADA hospedado em terceiros, 
qualquer um deles em território nacional; 
11.2. Todos os custos com relação aos recursos humanos e tecnológicos do Datacenter, inclusive seu 
canal de acesso com à Internet, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 
11.3. Os serviços devem contemplar o monitoramento dos equipamentos críticos de Intranet/Internet 
(roteadores, switches e hubs) e servidores em regime 24x7; 
11.4. Os serviços devem contemplar também o monitoramento dos recursos de banco de dados e suas 
instâncias em regime 24x7; 
11.5. A CONTRATADA se obriga a guardar e manter os backups em cofre seguro e a prova de fogo e 
água, devido as informações sensíveis se sigilosas do prontuário médico dos sentenciados; 
11.6. A CONTRATADA se obriga a garantir que o backup, tanto físico como lógico, não terá qualquer 
acesso que não seja expressamente autorizado pela SERIS; 
11.7. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar sistema de backup da informação, pelo menos uma vez 
a cada 06 (seis) horas, através de rotina para cópia em mídias de backup, a serem armazenadas fora do 
Datacenter, em site backup com segurança; 
11.8. A CONTRATADA se obriga a manter todos os procedimentos de backup para efeito de evidências 
ao processo de auditoria de segurança da informação, conforme previsto no CFM – Conselho Federal 
de Medicina; 
11.9. A CONTRATADA se obriga a preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fizer 
uso; 
11.10. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar servidores de aplicação e banco de dados, sistemas de 
armazenamento de dados (storages), ativos de rede (switches, roteadores, etc), links de comunicação, 
etc, necessários a prestação do serviço; 
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11.12. A CONTRATADA deverá instalar os serviços de Datacenter em qualquer local, desde que no 
território nacional; 
11.13. A CONTRATADA se obriga garantir que o HARDWARE e o SOFTWARE instalados no Datacenter, 
necessários à execução dos serviços, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ressalvado o 
direito da CONTRATANTE de exigir a ampliação ou substituição destes, caso venha a ser comprovada o 
desempenho inadequado dos serviços.  
  
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. São obrigações da Contratante: 
12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
12.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 
12.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
12.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência; 
12.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no 
que couber. 
12.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
12.1.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 
12.1.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
12.1.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
12.1.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 
passagens; 
12.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 
12.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
12.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
12.1.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, as built, especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 
do serviço e notificações expedidas. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 
13.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 
e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 
13.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
13.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 
e qualquer dano causado ao Estado de Alagoas ou à entidade estadual, devendo ressarcir 
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da 
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 
danos sofridos; 
13.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
13.1.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
– SICAF, a Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 
13.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
13.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução dos serviços; 
13.1.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 
13.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 
13.1.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 
Referência, no prazo determinado; 
13.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
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13.1.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 
13.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
13.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
13.1.16. Renovar, durante a vigência do contrato, a cada 6 meses, a Declaração de Cumprimento de 
Cota de Aprendizagem – DCCA, conforme o art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
acompanhada da última informação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ou 
do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, e do 
número de contratação de jovens aprendizes; 
13.1.16.1. Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e 
empresas de pequeno porte; 
13.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 
13.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
13.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 
13.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 
13.1.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
13.1.22. Assegurar à Contratante: 
13.1.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações; 
13.1.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização 
sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis 
e penais cabíveis; 
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13.1.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, exigida, inclusive, a capacitação dos técnicos da Contratante 
ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, sempre que necessário. 
  
14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
  
16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
16.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 
16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 
16.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
16.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
16.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
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atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato. 
16.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e, em sendo o 
caso, utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo anexo, devendo haver 
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 
Contratada: 
16.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou 
16.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
16.10. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços. 
16.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a 
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
16.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto 
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
16.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
16.14. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador; 
16.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo 
com as regras previstas no ato convocatório. 
16.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços. 
16.17. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
16.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e 
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
  
17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos 
termos abaixo. 
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17.2. No prazo de até 5 dias corridos, do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar toda 
a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual. 
17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 
17.3.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 
revisões finais que se fizerem necessários; 
17.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 
17.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório; 
17.3.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis; 
17.3.5. No prazo de até 10 dias corridos, a partir do recebimento dos documentos da Contratada, cada 
fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar relatório circunstanciado em consonância com suas 
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato; 
17.3.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 
17.3.7. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 
17.3.8. Na hipótese de não se proceder tempestivamente à verificação a que se refere o subitem 
anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 
17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o atesto da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
17.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 
17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização, com base, se for o caso, no Instrumento de Medição de Resultado (IMR). 
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17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor 
(Lei n° 10.406, de 2002). 
17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos 
ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da 
aplicação de sanções. 
  
18. DO PAGAMENTO 
18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. 
18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
18.2. A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 
18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, constatada por meio de consulta on-line 
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993. 
18.4. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
18.4.1. O prazo de validade; 
18.4.2. A data da emissão; 
18.4.3. Os dados do contrato e da Contratante; 
18.4.4. O período de prestação dos serviços; 
18.4.5. O valor a pagar; e 
18.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 
18.6. Tendo sido definidos parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão 
dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, será efetuada a retenção ou glosa no 
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 
constate que a Contratada: 
18.6.1. Não produziu os resultados acordados; 
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18.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 
18.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
18.8. Antes da emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento à Contratada, será realizada consulta 
ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital por ele 
abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993. 
18.8.1. Na mesma oportunidade, a Administração realizará consulta ao SICAF, à Consulta Consolidada 
de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União e ao Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e 
Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS para identificar eventual proibição de contratar com o Poder 
Público. 
18.9. A renovação, durante a vigência do contrato, a cada 6 meses, da Declaração de Cumprimento de 
Cota de Aprendizagem – DCCA, conforme o art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
acompanhada da última informação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ou 
do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, e do 
número de contratação de jovens aprendizes, é condição do pagamento. 
18.9.1. Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
18.10. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, 
por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. 
18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
18.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla 
defesa. 
18.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 
18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação. 
18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 
especial a prevista no art. 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber. 
  
19. DO REAJUSTE 
19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
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19.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGP-M, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a Contratante pagará à Contratada a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajuste de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
19.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
19.6. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 
19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajuste do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
19.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
  
20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
20.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
  
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que: 
21.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 
21.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
21.1.3. Apresentar documentação falsa; 
21.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 
21.1.5. Não mantiver a proposta; 
21.1.6. Falhar na execução do contrato; 
21.1.7. Fraudar a execução do contrato; 
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
21.1.9. Declarar informações falsas; e 
21.1.10. Cometer fraude fiscal. 
21.2. As sanções do subitem 19.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em 
Pregão para Registro de Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 
21.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº 
68.119, de 2019: 
21.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus 
sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 
21.3.2. Multa. 
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21.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de licitar 
e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de 
fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
21.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado 
pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR. 
21.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
21.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
21.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000. 
21.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos serviços e 
aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e 
atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da proporcionalidade. 
21.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e 
Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 
  
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
22.1. As despesas para atender à licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 340568 – Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas - FUNPEAL; 
Fonte de Recursos: 0123 (Transferência Obrigatória da União); 
Programa de Trabalho: 14.122.0004.2001 – Manutenção das Atividades do Órgão; 
Elemento de Despesa: 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 
PO: 000001. 

Gestão/Unidade: 340051 – Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS; 
Fonte de Recursos: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual); 
Programa de Trabalho: 14.421.0006.2008 - Manutenção das Unidades Prisionais; 
Elemento de Despesa: 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 
PO: 000001 
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Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita ao mínimo 
imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos serviços existentes no 
mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, 
impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a 
competição ou a realização do objeto contratual. 
  
 
 
 
 
 

APENSO I – MODELO DE CARTA DE DOAÇÃO 
  
 Por este instrumento a empresa...................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob 
o n.°   , por intermédio de seu representante legal............................................................ , portador(a) da 
Carteira de Identidade RG nº........................ e inscrito no CPF/MF sob o n.º ................., doará todos os 
hardwares servidores, conjuntos de equipamentos de coleta de dados utilizados na CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO, KIT DE 
COMPARTILHAMENTO ON-LINE DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO 
DE ALAGOAS, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES E HARDWARES, SUPORTE TÉCNICO, 
CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DOS INSUMOS 
NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE COLETAR, 
ARMAZENAR E DISPONIBILIZAR DIGITALMENTE AS INFORMAÇÕES CLINICAS E MEDICAMENTOS ENTRE 
AS UNIDADES PRISIONAIS, disponibilizando uma infraestrutura capaz de coletar, armazenar e 
disponibilizar digitalmente as informações clínicas entre as unidades de saúde, com a permanente 
prestação de serviços durante o período contratual, envolvendo a hospedagem dos sistemas 
informatizados, suporte técnico, manutenção e fornecimento de todos os insumos necessários, 
devendo estar em conformidade com as especificações técnicas constantes. HAVERÁ A DOAÇÃO APÓS 
DECORRIDO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO. 
  
Maceió/AL,            de                          de 2022. 
  
(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
RG n.º: 
CPF n.º: 
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APENSO II – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO 
SOFTWARE 

  
A empresa .......................................................,inscrita no CNPJ/MF sob o n.º........................., por 
intermédio de seu representante legal, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº            e inscrito no 
CPF/MF sob o n.º................................, DECLARA, sob as penas da Lei, que todos os códigos fontes de 
programas de software integrantes da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO, KIT DE COMPARTILHAMENTO ON-LINE DE 
INFORMAÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE ALAGOAS, CONTEMPLANDO 
HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES E HARDWARES, SUPORTE TÉCNICO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO, 
ATRAVÉS DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE COLETAR, ARMAZENAR E DISPONIBILIZAR 
DIGITALMENTE AS INFORMAÇÕES CLINICAS E MEDICAMENTOS ENTRE AS UNIDADES PRISIONAIS, serão 
transferidos para a SERIS no ato da assinatura do contrato. Logo após a implantação, já com todas as 
alterações realizadas e/ou customizações executadas para atender às especificações técnicas contidas 
no presente TERMO DE REFERÊNCIA, nova versão dos códigos fontes de programas de software deve 
ser transferida para a SERIS. O mesmo deve ocorrer com as alterações e atualizações que vierem a 
acontecer ao logo do período de prestação dos serviços. Da mesma forma, a propriedade de todos os 
equipamentos e demais bens que compõem a solução serão transferidos para a SERIS ao final do 
período de prestação dos serviços em plenas condições de operação e de funcionamento. 
  
Maceió/AL,                de                          de 2022. 
  
  
(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
RG n.º: 
CPF n.º: 
  
 
   

APENSO III – PROCEDIMENTO DE TESTES 
  
1. Objetivo 
1.1. Este procedimento de testes tem como objetivo permitir a comparação, sob condições 
preestabelecidas, entre as características técnicas principais especificadas no Termo de Referência e a 
solução proposta pela empresa licitante; 
1.2. Os testes serão realizados para verificação e comprovação de que a solução proposta atende ou 
não às exigências mínimas estabelecidas nas especificações técnicas do presente edital. 
                                         
2.Procedimentos Administrativos 
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2.1. Após a sessão de proclamação da empresa licitante vencedora na sessão de lances, será definida a 
data e horário para apresentação e realização do procedimento de testes da solução proposta; 
2.2. A disponibilidade de datas e horários para a realização do procedimento de testes será de 
exclusiva competência da SERIS. Entretanto, tal cronograma terá início no prazo de, no máximo,02 
(dois) dias a partir da data de convocação da empresa licitante vencedora na sessão de lances, após 
assinatura do contrato, para que ela tenha tempo suficiente para preparar a solução proposta; 
2.3. Recomenda-se, porém, a cada empresa licitante, que ao participarem da sessão de lances do 
presente certame licitatório, que prepare antecipadamente a sua solução proposta, para que esteja em 
tais condições de aderência aos procedimentos de testes, tendo em vista que, sob nenhuma hipótese, 
por qualquer motivo, será aceito pedido de adiamento da data e/ou horário agendada para a empresa 
licitante vencedora; 
2.4. Caso a empresa licitante não compareça no dia e horário agendado para a realização do 
procedimento de teste, será considerada que sua solução não está em conformidade com as 
especificações técnicas do presente edital, salvo se o motivo que causou tal impedimento tenha sido 
originado pela SERIS; 
2.5. A SERIS reserva-se o direito de adiar a realização do procedimento de testes, sendo neste caso 
divulgado uma nova data; 
2.6. Não haverá tempo mínimo estipulado para realização do procedimento de testes. O tempo 
máximo será de acordo com a conferência de cada recurso exigido neste procedimento de testes por 
parte da equipe técnica da SERIS; 
2.7. Fica previamente indicado a SERIS ou uma outra localidade gerenciada por ela, como o local onde 
se realizarão os testes. A infraestrutura a ser disponibilizada para a empresa licitante vencedora será 
uma sala com 4 (quatro) tomadas elétricas, com 110 volts, 2 pontos de rede estruturada Fast Ethernet 
e acesso a uma banda de internet de no mínimo 64kbps. 
2.8. Caso haja alguma dúvida quanto à infraestrutura da SERIS ou da sala onde serão realizados o 
procedimento de testes, deverá ser feito pedido de esclarecimentos, por escrito, à SERIS, no prazo 
máximo de 24 horas antes da realização dos procedimentos detestes. 
  
3.Infraestrutura da Empresa Licitante Vencedora 
3.1. A empresa licitante vencedora deverá providenciar todo o hardware, software e dispositivos 
necessários para a realização dos procedimentos detestes 
  
4.Testes 
4.1. Operação da ferramenta de software; 
4.2.  Deverá ser comprovado que a ferramenta de software proposta e operada integralmente na 
plataforma web, através dos browsers Internet Explorer ou Mozilla; 
4.3. Identificação e autenticação de usuários: 
4.3.1. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software autentica-se através de um usuário e 
senha; 
4.3.2. Deverá ser comprovado que na ferramenta de software todos os usuários sejam autenticados e 
identificados antes de qualquer acesso aos dados armazenados; 
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4.3.3. Deverá ser comprovada que a ferramenta de software possui uma verificação na qualidade do 
controle de senha, onde no momento de definição da senha do usuário, seja obrigado a ter no mínimo 
8 (oito) caracteres, dos quais no mínimo, 1 (um) caractere deve ser não alfabético e 1 (um) caractere 
numérico; 
4.3.4. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software possui verificação de periodicidade da 
troca de senhas, obrigando a troca de senhas pelo usuário, em um período máximo configurável; 
4.3.5. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software possui um mecanismo para bloqueio de 
usuários, onde após um número máximo configurável de tentativas invalidas de login; 
4.3.6. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software possui um mecanismo que um mesmo 
login não pode acessar duas sessões simultaneamente. 
4.4. Controle de Sessão do usuário: 
4.4.1. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software é capaz de encerrar uma sessão do 
usuário após um período definido de inatividade; 
4.4.2. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software possui segurança através de mecanismos 
de SSL. 
4.4.3. Devera se comprovado que a ferramenta de software possui mecanismos de segurança para 
conceder autorizações aos usuários e controle de acesso aos recursos, de acordo com o escopo de 
atuação, a política organizacional e legislação pertinente. 
4.5. Acesso via web com segurança: 
4.5.1. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software permite comunicação entre o 
componente cliente (do lado do usuário) e o componente servidor oferecendo os seguintes serviços de 
segurança: autenticação do servidor, integridade dos dados e confidencialidade dos dados, através de 
protocolo HTTPS e SSL; 
4.6Auditoria: 
4.6.1. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software é capaz de gravar em log asin formações 
do usuário, do paciente, do local e do instante da operação. 
4.6.2. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software protege contra falsificação e acesso não 
autorizado. Todas as trilhas de auditoria não podem ser modificadas por nenhum usuário ou 
administrador; 
4.6.3. Deverá ser comprovado que a ferramenta de software armazena as seguintes Informações: 
4.6.4. Tentativas de autenticação de usuário; 
4.6.5. Atividades de gerenciamento de usuários, perfis, grupos e usuários; 
4.6.6. Atividades de administração do sistema; 
4.6.7. Atividades de operação do sistema; 
4.6.8. Operações realizadas pelos usuários; 
4.6.9. Interação com outro sistemas; 
4.6.10. Troca (transmissão e recepção) dedados; 
4.6.10. Salvaguarda dedados; 
4.7. Digitalização de Informação Clínica: 
4.7.1. Deverá ser comprovada que a ferramenta de software, a partir de um formulário específico já 
impresso, é capaz de executar as etapas descritas abaixo em até 15 (quinze)segundos; 
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4.7.2. Ler 02 (dois) códigos de barras constantes no formulário, sendo um dos códigos relacionado a o 
número SUS do paciente, e o outro referente ao número da unidade de saúde onde o paciente está 
sendo atendido; 
4.7.3. Digitalizar frente e verso o formulário, que contém informações prescritas do paciente; 
4.7.4. Transmitir para o módulo servidor a imagem já digitalizada do formulário, anexando o número 
SUS e o número da unidade de saúde; 
4.7.5. Recepcionar a imagem digitalizada do formulário, e os dois códigos de barras já lidos, através do 
módulo servidor; 
4.7.6. A partir do número SUS recepcionado, buscar na base de pacientes (base fornecida na visita 
técnica) o nome completo do paciente e o número do seu documento; 
4.7.8. A partir do número da unidade de saúde recepcionada, buscar na base de estabelecimentos 
(base fornecida na visita técnica) o nome da unidade de saúde e a região territorial do Estado de 
ALAGOAS; 
4.7.9. Gravar a imagem do formulário no repositório central, devendo ser criada e/ou armazenada 
automaticamente na hierarquia de pastas conforme o exemplo abaixo: 
4.8. Assinatura Digital: 
4.8.1. Deverá ser comprovada que a ferramenta de software é capaz de assinar digitalmente o 
documento armazenado, utilizando os padrões da ICP/BRASIL. Esta assinatura deverá utilizara própria 
interface da ferramenta de software; 
4.9. Pesquisa de Pastas: 
4.9.1. Deverá ser comprovada que a ferramenta de software é capaz de pesquisar pastas de pacientes 
específico, através do número SUS ou do nome do paciente. A partir de uma destas duas informações, 
deverá trazer todas as informações dos atendimentos do paciente; 
4.10. Controle de processos: 
4.10.1. Deverá ser comprovada que a ferramenta de software é capaz de controlar processos e ações, 
através do encaminhamento de e-mail ou liberação manual de procedimentos. 
  
  
 

APENSO IV – MODELO DE ADERÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE TESTES 
  
Declaramos em cumprimento ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA deste certame licitatório, visando 
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO, 
KIT DE COMPARTILHAMENTO ON-LINE DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO 
ESTADO DE ALAGOAS, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES E HARDWARES, SUPORTE 
TÉCNICO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DOS INSUMOS 
NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE COLETAR, 
ARMAZENAR E DISPONIBILIZAR DIGITALMENTE AS INFORMAÇÕES CLINICAS E MEDICAMENTOS ENTRE 
AS UNIDADES PRISIONAIS, que a empresa,................................................................................................. 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º.............................. , por intermédio de seu representante legal, 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº........................ e inscrito no CPF/MF sob o n.º     , executou 
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com sucesso todo o procedimento de testes especificados e contidos no ANEXO IV – PROCEDIMENTO 
DE TESTES, propondo uma solução totalmente aderente às especificações contidas no Edital. 
  
Maceió/AL,                de                          de 2022. 
  
(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
RG n.º: 
CPF n.º: 
  
  

APENSO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ENTREGA 
  
  
A empresa........................................................................ , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º........................., 
por intermédio de seu representante lega, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº      e inscrito no 
CPF/MF sob o n.º................................, declara, sob as penas da Lei, que atende ao prazo de até 30 
(trinta) dias contados a partir da assinatura do primeiro contrato de adesão para implantar e deixar em 
plena operação o objeto deste certame licitatório visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO, KIT DE COMPARTILHAMENTO 
ON-LINE DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE ALAGOAS, 
CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM DOSSOFTWARES E HARDWARES, SUPORTE TÉCNICO, CAPACITAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A 
OPERAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE COLETAR, ARMAZENAR E DISPONIBILIZAR 
DIGITALMENTE AS INFORMAÇÕES CLINICAS E MEDICAMENTOS ENTRE AS UNIDADES PRISIONAIS 
  
Maceió/AL,                de                          de 2022. 
  
(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
RG n.º: 
CPF n.º: 
  
 

APENSO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
  
  
Declaramos para os devidos fins, que o Sr. ......................................................, portador(a) da cédula de 
identidade com R.G. sob o n° .......................................                                    SSP/..........., representante 
da empresa.........................................................................................  ,CNPJ nº          visitou o local de 
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prestação de serviços do Objeto em referência, conforme abaixo identificado, verificando e tomando 
pleno conhecimento de todas as informações, características e elementos necessários à prestação dos 
serviços objeto do certame licitatório. Neste ato, a empresa licitante declara e comprova de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do 
objeto da presente Licitação, assumindo todas as condições previstas, não havendo, portanto, 
nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de proposta completa. 
  
Maceió/AL,                de                          de 2022. 
  
(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
RG n.º: 
CPF n.º: 
  
  
 

APENSO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
  
A empresa........................................................................ , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º........................., 
por intermédio de seu representante legal, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº     e inscrito no 
CPF/MF sob o n.º................................, declara, sob as penas da Lei, que indica para ser responsável 
técnico da empresa pelos serviços objeto deste certame licitatório visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO, KIT DE 
COMPARTILHAMENTO ON-LINE DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO 
DE ALAGOAS, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES E HARDWARES, SUPORTE TÉCNICO, 
CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DOS INSUMOS 
NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE COLETAR, 
ARMAZENAR E DISPONIBILIZAR DIGITALMENTE AS INFORMAÇÕES CLINICASE MEDICAMENTOS ENTRE 
AS UNIDADES PRISIONAIS o profissional abaixo relacionado, e que tal indicação está em consonância 
com as atribuições contidas nas resoluções Nº. 218 de 29/06/73 e nº 317 de 21/01/96, do CONFEA – 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 
  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
  
  
NOME                                                                           CREA Nº                                     
Assinatura                                                             Data de Registro        /        /         
  
Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado estará disponível durante a vigência do 
contrato para acompanhamento dos serviços, sendo pertencente ao nosso quadro profissional 
permanente, com relacionamento junto à nossa empresa dentro da legislação vigente e que não é 
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responsável técnico por outra empresa em outra região, sem a correspondente autorização do CREA 
respectivo. 
  
Maceió/AL,                de                          de 2022. 
  
(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
RG n.º: 
CPF n.º: 
  
  
  

APENSO VIII –MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
  
  
A empresa ..................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.°........................., por intermédio de seu representante lega, portador(a) da Carteira de Identidade RG 
nº..........................................................................                           e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º................................, DECLARA, que não tem interesse na realização de visita técnica, assumindo 
todas as condições previstas, não havendo, portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação 
de proposta completa. 
  
Maceió/AL,                de                          de 2022. 
  
(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
RG n.º: 
CPF n.º: 
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ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato 

 
MODELO DE CONTRATO – SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MDO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 
TERMO DE CONTRATO FUNPEAL Nº (...)/2022, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O(A) ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA(O) 
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNPEAL E A 
EMPRESA (...), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   

 
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da(o) FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS - FUNPEAL, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 20.389.510/0001-00 e com sede na Rua 10 de 
novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220, representado(a) pelo Secretário de 
Estado, Sr. Marcos Sérgio de Freitas Santos, nomeado pelo Decreto Nº 62.878, de 01  de janeiro  de 
2019, publicada no DOE/AL de 01  de janeiro  de 2019, portador da matrícula funcional nº 64-7, 
conforme autorização governamental publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de (...) de (...) de 
20(...); 
 
CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), estabelecida na (...endereço...) e 
com o seguinte endereço eletrônico (...@...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), 
Sr. (...nome...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (...procuração/contrato 
social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o nº (...); 
 
As CONTRATANTES, nos termos do Processo nº E:34000.0000014027/2021 e em observância às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo 
de Contrato, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2022, mediante as cláusulas e 
condições a seguir: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do Termo de Contrato é a contratação do(s) serviço(s) de implantação e locação de 
solução, kit de compartilhamento on-line de informações de saúde nas unidades prisionais do Estado 
de Alagoas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do 
Edital.  
1.2. O Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Discriminação do objeto: 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Qtde. 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Mensal (R$) 

Valor Global 
(R$) 

01 Sistema de implantação e locação de 
uma solução, KIT de 

KIT 17 (...) (...) (...) 
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compartilhamento on-line de 
informações de saúde nas unidades 
prisionais do Estado de Alagoas, 
conforme termo de referência 
(Anexo único deste Contrato). 

Valor Global  

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1. A contratação tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do extrato 
contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão 
exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor mensal do Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...),  perfazendo o valor global de 
R$ (...) (...por extenso...). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 340568 – Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas - FUNPEAL; 
Fonte de Recursos: 0123 (Transferência Obrigatória da União); 
Programa de Trabalho: 14.122.0004.2001 – Manutenção das Atividades do Órgão; 
Elemento de Despesa: 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 
PO: 000001. 

Gestão/Unidade: 340051 – Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS; 
Fonte de Recursos: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual); 
Programa de Trabalho: 14.421.0006.2008 - Manutenção das Unidades Prisionais; 
Elemento de Despesa: 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); 
PO: 000001 
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios 
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 
financeiro. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo de 
Contrato. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo ao Termo de Contrato. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1. As regras acerca dos requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, gestão do contrato 
e critérios de mediação e pagamento, materiais a serem disponibilizados e recebimento e aceitação do 
objeto são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 
8.2. O prazo de execução será contado, do efetivo recebimento da Ordem de Execução, até a expiração 
do prazo de vigência contratual e seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: 
8.2.1 A instalação do software de controle administrativo ocorrerá após as instalações de todos os 
equipamentos nos setores desta SERIS e uma equipe destinada pelo Chefe Executivo de Tecnologia 
será reservada para obter as instruções de utilização do software mencionado; 
8.2.2. O agendamento das instalações dos equipamentos será efetuado através do setor de Tecnologia 
desta SERIS. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. As regras acerca do acompanhamento e fiscalização do contrato são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo ao Termo de Contrato. 
 
10. CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
10.1. As regras acerca das obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 
 
11. CLÁUSULA ONZE – DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
12. CLÁUSULA DOZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
ao Termo de Contrato. 
 
13. CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
13.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
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13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato;  
13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.4 O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso: 
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
13.4.3. Indenizações e multas. 
 
14. CLÁUSULA QUATORZE – DAS VEDAÇÕES 
14.1. É vedado à CONTRATADA: 
14.1.1. Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
15. CLÁUSULA QUINZE – DAS ALTERAÇÕES 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Termo de Contrato. 
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as CONTRATANTES poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Termo de Contrato. 
 
16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS 
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e em demais normas de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
17. CLÁUSULA DEZESSETE – DA PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Termo de Contrato, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
18. CLÁUSULA DEZOITO – DO FORO 
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Maceió – AL para dirimir os litígios que decorrerem da execução do 
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 
8.666, de 1993.  
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Para firmeza e validade do pactuado, o Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 
teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas CONTRATANTES.  
 
Maceió (AL), em (...) de (...) de 2022. 
 
 
 

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS 
Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social 

CONTRATANTE 
 
 
 

(...nome da empresa...)  
(...nome do representante da empresa...)  

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS 

NOME: (...) 

CPF Nº: (...) 

 

NOME: (...) 

CPF Nº: (...) 
 


