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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA N° 030/2020-PMSC, Nº018/2020-FMS 

Especificação/Custo Estimado 

 

 

1.0- DO OBJETO; 

1.1 - O objeto da presente Dispensa consiste na contratação direta, via dispensa de 

licitação, visando a 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, conforme as especificações 

abaixo: 

 

2.0 DA JUSTIFICATIVA; 

2.1 - A presente contratação direta, tem como objetivo atender a demanda do Fundo 

Municipal de Saúde de Santa Cruz, necessários, para as ações essenciais 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 do 

Municipio de Santa Cruz. 

 

3.0 - DO VALOR DO ORÇAMENTO/CUSTO ESTIMADO; 

3.1 O presente orçamento estimativo tem o valor global R$ 17.500,00 (dezessete mil e 

quinhentos reais). 

Item Especificação Quant Und P.Unit P.Total 

01 contratação direta, via dispensa de 

licitação, visando a contratação de 

licença de uso de tecnologia, solução de 

1 Und  17.500,00 17.500,00 
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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 

Valor total do Orçamento R$ 17.500,00 
 

CONDIÇÕES GERAIS: 
 

3.1.1- SOFTWARE SISTEMA/SOLUÇÃO 

 
3.1.1.1- A solução do dispositivo móvel apresenta as seguintes funcionalidades: 

 

a. Permitir que a aplicação possa ser executada em dispositivos Android a 
partir da versão 4.0.3 ou superior para tela de 4 a 10 polegadas; 

b. Operar sem a obrigatoriedade de conexão de internet; 
c. Coletar e atualizar dados relativos à Atenção Básica de Saúde, respeitando 

sempre o lay-out e regras exigidas pelo Sistema eSUS-AB do Ministério da 
Saúde. 

d. Permitir que o ACS possa cadastrar, atualizar, consultar e excluir indivíduos, 

domicílios, famílias e Visitas domiciliares, incluindo fotos dos indivíduos e dos 
domicílios. 
e. Permitir que o ACS possa registar possíveis ocorrências de campo, de 

acordo com os tipos de ocorrências pré-determinadas pelos gestores, contendo 
local, breve descrição, pelo menos 3 (três) fotos, registro do GPS e a situação da 

ocorrência. 
f. Permitir a exibição de mapas indicando os locais dos domicílios e dos 

indivíduos, com base nos registros de GPS coletados. 
g. Permitir que possa ser exibido um mapa contendo o roteiro de chegada até 

o domicílio. 
h. Permitir que as listas gerais de indivíduos e de domicílios exibam as 

respectivas fotos, idade e indicações das referências de saúde e data da última 
visita. 

i. Durante o preenchimento da Visita Domiciliar, a solução deverá capturar as 
coordenadas do GPS, registrar o tempo total da tarefa, permitir atualizar a foto 

do indivíduo, capturar a assinatura eletrônica do morador ou responsável pela 
visita, durante a Visita Domiciliar. 
j. Permitir o registro dos medicamentos utilizados pelos indivíduos, incluindo o 

nome do medicamento, considerando o padrão ANVISA, dosagem, e as condições 

de aquisição dos medicamentos 
k. Permitir integração com aplicativos de uso pessoal do(s) munícipe(s), para 
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os controles do uso de medicamentos e do monitoramento do Diabetes, a fim de 
identificar de forma automática se o indivíduo  assistido utiliza-se desses 

controles. 
l. Permitir o controle da Ficha de Vacinação das Crianças controle de vacinas, 

contendo: Vacinas em dia, Vacinas em atrasado, Data da Vacinação e Lote da 
Vacina. 
m. Opção de seleção de indivíduos por combinações de filtros de idade, gênero 

e situação de visitado e não visitado no período em curso. 

n. Permitir filtros de seleção de indivíduos por tipo de referência, como: 
Gestante, Crianças, Idosos, Hipertensão Arterial, Diabetes, Acamados e 

Domiciliados, Hanseníase, Tuberculose, Deficiências, Beneficiários do Bolsa 
Família, Fumantes, Usuários de Álcool, combinado ainda as situações de idade, 
gênero e situação de visitado e não visitado no período em curso. 

o. Permitir conferência dos dados coletados, através de consistência de pré-
validação para as regras do eSUS. 

p. Permitir integração com aplicativo de controle do uso de medicamentos de 
uso pessoal do(s) munícipe(s), população atendida, a fim de identificar de forma 

automática se o indivíduo  assistido utiliza-se de aplicativo para o controle de 
seus medicamentos. 

q. Armazenar os dados capturados pelo ACS nos dispositivos móveis, para 
posterior envio ao banco de dados central, usando protocolo de comunicação Wi-

Fi. 
r. Manter um procedimento de Guarda e Recuperação (“Back-up”) dos dados 

coletados pelo ACS, caso de dano irrecuperável do dispositivo móvel ou por 
substituição voluntária do equipamento. 
 

3.1.1.2 -A solução do ambiente de Retaguarda apresenta as seguintes 

funcionalidades: 
a. A Integração com o SCNES (Sistema do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde). 
b. A Integração com o sistema PEC Centralizador do eSUS-AB/DATASUS 

c. Permitir a importação dos dados já cadastrados no eSUS do município e a 

disponibilização dos mesmos para os respectivos agentes de saúde e seus 
dispositivos móveis (tablets/smartphones).  
d. Painel gráfico de desempenho das visitas e dos cadastros feitos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. 

e. Painel gráfico do perfil sócio-econômico e epidemiológico da população, 
como raça, sexo, faixa etária e referências. 

f. Painel gráfico exibindo informações sobre Visitas Domiciliares por Período e 
do Dia, Volume de Indivíduos Cadastrados por Período e do Dia, Total de 

Gestantes, Diabéticos e Hipertensos, com atualizações dinâmicas, com intervalos 
de máximo de 1 hora e mínimo de 1 minuto, definidos pelo usuário. 
g. Permitir produzir relatórios de domicílios, e de indivíduos, com opção de 

exportação para formato de planilha Microsoft-Excel, ou no formato PDF. 
h. Permitir que o usuário possa criar relatórios de indivíduos, selecionando ao 

seu critério e de maneira dinâmica, todos os campos coletados no cadastro de 

indivíduos, com opção de ordenação crescente ou decrescente para qualquer um 
dos campos exibidos. 
i. Permitir controles para o gerenciamento dos usuários autorizados ao Acesso 

ao sistema. 
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j. Permitir visualizações e relatórios de produtividade das tarefas das equipes 
e de cada um dos ACS, incluindo tempo consumido na tarefa da visita e 

verificação da localização no momento da tarefa, dentro dos limites do domicílio. 
k. Permitir geração de mapa de geo-posicionamento das visitas domiciliares, 

por período, por equipe e por ACS. 
l. Permitir geração de mapa de geo-posicionamento com possibilidade de 

filtros por Profissional (Agente), indivíduos, e com referências de saúde de como 
Diabetes, Hipertensão, Gestantes, considerando exibir apenas o ponto e/ou 

apenas as imagens, quando existirem fotos. 
m. Permitir buscas dinâmicas e personalizadas para extrações de informações 

da base dados, utilizando-se de filtros de seleção por qualquer campo coletado. 
n. Permitir ao gestor registrar uma ocorrência no portal e direciona-la ao ACS 

por ele determinado. 
o. Apresentar dinamicamente Painéis Gráficos que reflitam sobre detalhes da 

população assistida: 
● Indivíduos Cadastrados versus população do município 

● Visitas realizadas no mês 

● Famílias Cadastradas 
● Domicílios Cadastrados 

● Distribuição da população por sexo  

● Distribuição da população por Raça 

● Distribuição da população por tipo de Deficiência física 
● Distribuição da população por Situação de Peso 

● Distribuição da população por situação de Diabetes e Hipertensão Arterial 

versus índices nacionais 
● Pirâmide Etária da população 

p. Permitir o gerenciamento do uso dos medicamentos, para os indivíduos 

portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, identificando qual 
o medicamento adotado, e se a aquisição ocorreu gratuitamente. 

q. Permitir que os gestores da saúde pública possam mapear a quantidade de 
animais castrados, e as principais espécies domésticas existentes nos domicílios. 

 

3.1.1.3 - IMPLANTAÇÃO: 

 
Como parte integrante do processo de implantação, a empresa contratada deverá: 

 
3.1.1.3.1-Permitir importar os cadastros já armazenados no eSUS-AB, através de 

uma carga reversa, executando cargas automáticas para os equipamentos dos 
Agentes, sem necessidade de redigitação; 
 

3.1.1.3.2 - Importar o cadastro dos Agentes Comunitários da Saúde (ACS), 

através da integração com o SCNES (Sistema do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde). 
 

3.1.1.3 -TREINAMENTO: 
 

A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de apoio e material para a 
capacitação dos Gestores e dos Agentes de Saúde, 
 

3.1.3.4 - SUPORTE: 
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3.1.1.4.1 - A CONTRATADA deverá prestar, sem ônus para a Secretaria Municipal 

Saúde a manutenção corretiva durante todo o período de vigência do contrato. 
Entende-se por manutenção corretiva, todas as atividades referentes à correção 

de erros de não conformidade de funcionamento do sistema versus à descrição 
técnica da função proposta; 
 

3.1.1.4.2 - A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico de acesso exclusivo 

aos gestores da Estratégia da Saúde da Família, através de portal na internet e 
email, para esclarecimentos de dúvidas; 
 

3.1.1.4.3 - O Suporte deverá estar disponível para atendimento remoto, em dias 

úteis e horários comerciais; 
 

3.1.1.4.4 - O início de atendimento do suporte deverá ocorrer no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, dentro do horário estabelecido, contadas a partir do 
registro formal da solicitação feita pela CONTRATANTE. 
 

3.1.1.4.5 - A CONTRATADA deverá garantir as correções de erros do sistema por 

não conformidade da funcionalidade proposta, bem como os ajustes necessários 
para compatibilizar regras e mudanças impostas pelo sistema eSus-AB que 
impactem diretamente na integração do sistema ofertado. 

 

3.1.5 - O CONTRATANTE poderá sugerir novas funcionalidades, sendo a aceitação 
de deliberação exclusive da CONTRATADA, sendo aceitas passarão a fazer parte 

integrante da solução ofertada. 
 

3.1.5.1 - As melhorias das funcionalidades incorporadas ao sistema ofertado, pela 

CONTRATADA não terão custos adicionais ao contrato. 
 

3.1.5.2 - A CONTRATADA deverá possibilitar, desde o início da prestação do 
serviço, a transferência total ou parcial dos bancos de dados de indivíduos e 

domicílios, cadastrados no sistema, nos formatos PDF e XLS.  
 

3.6 - PLATAFORMAS: 

 
O sistema de RETAGUARDA roda em ambiente WEB e o aplicativo dos agentes em 

qualquer dispositivo móvel, padrão Android a partir da versão 4.0.3 ou superior, 
com o armazenamento dos dados em ambiente de “nuvem” (CLOUD). 

 

4.0 - DA FONTE DE RECURSOS  

FONTE: 0101 - TESOURO MUNICIPAL 

UNIDADE GESTORA: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE TRABALHO: 010.122.0002.2064 MANUTENÇÃO 

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS 

JURIDICAS 
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5.0- DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL; 

5.1 - O prazo para a entrega dos serviços objetos deste certame será de no máximo 24 

(vinte e quatro) horas, após o recebimento, por parte da CONTRATADA, de cada 

ordem de serviços expedida pela Administração Pública Municipal. 

 

5.2 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 

podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das 

partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

6.0 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

a) Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com 

embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer 

outros custos e despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, 

portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

 

b) Todas as despesas relativas à entrega e/ou instalação, serviços do objeto, tais como 

frete e/ou transporte, correrão às custas, exclusivamente, da licitante vencedora. 

 

Santa Cruz, 09 de dezembro de 2020 

 

 

 

Juarez Guimarães da Silva 

Presidente da CPL 
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