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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

PROCESSO ADMINISTRATIV Nº030/2020-PMSC, Nº017/2020-FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº011/2020-PMSC, Nº008/2020-FMS 

 

OBJETO: contratação direta, via dispensa de licitação, de empresa especializada do ramo pertinente, 

visando à contratação de licença de uso de tecnologia, solução de gestão das tarefas dos Agentes 

Comunitários de Saúde, composta por sistema para uso em equipamento do tipo dispositivo móvel 

(“Tabletes”, ou Similares), e sistema para uso em ambiente de retaguarda na internet para o 

monitoramento e controle do desempenho das tarefas de cadastramento e de visitas domiciliares 

realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, contemplando as integrações com o Sistema eSUS-AB 

do Ministério da Saúde, para uso exclusivo na Gestão de Saúde Básica do Município de Santa Cruz – PE, 

durante 12(doze) meses, destinado a Secretária Municipal de Saúde. 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

A Prefeita do Municipal de Santa Cruz - PE, no uso de suas atribuições legais, e com arrimo no que 

dispõe o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, de acordo com o que determina o artigo 26, caput, da Lei 

Federal nº8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 21.08.94, nº 9.648, de 27.05.98 e nº 9.854, de 

27.10.99, e atualizada pelo o Decreto Presidencial Nº 9.412 de 18 de junho de 2018, considerando o que 

consta no Processo Administrativo Nº 066/2020-PMSC, Nº033/2020-FMS, Dispensa de Licitação 

nº030/2020-PMSC, Nº018/2020-FMS, RATIFICA a declaração de dispensa de licitação para 

contratação direta, via dispensa de licitação, de empresa especializada do ramo pertinente, visando 

visando à contratação de licença de uso de tecnologia, solução de gestão das tarefas dos Agentes 

Comunitários de Saúde, composta por sistema para uso em equipamento do tipo dispositivo móvel 

(“Tabletes”, ou Similares), e sistema para uso em ambiente de retaguarda na internet para o 

monitoramento e controle do desempenho das tarefas de cadastramento e de visitas domiciliares 

realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, contemplando as integrações com o Sistema eSUS-AB 

do Ministério da Saúde, para uso exclusivo na Gestão de Saúde Básica do Município de Santa Cruz – PE, 

em favor da empresa, EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, 

sociedade empresária, com sede no Multi Open Offices, Rod. Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339, 

Bloco C, sala 105/Rio Tavares/CEP 88048-300, Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

23.624.537/0001-28, neste ato devidamente representada na forma de seu Contrato Social, instrumento 

que dar poder para representar, doravante denominado (“EPHEALTH - SOLUCOES EM 

TECNOLOGIA”), por ter apresentado a cotação mais econômica para os serviços, que se analisados à 

luz do orçamento estimativo e das demais cotações acostadas, cristalinamente refletem a proposta mais 

vantajosa para a Administração, que está no valor global anual de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 

quinhentos reais). 

Determino que se proceda à confecção do competente contrato e publicação do 

devido extrato, juntamente com este termo de ratificação, nos termos legais. 
 

Santa Cruz (PE), 09 de dezembro de 2020. 
 

______________________________ 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 
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