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MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022 
A Pregoeira, nomeada pelo Decreto nº 002/2021, no uso de sua atribuições legais faz PUBLICAR o que segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
O credenciamento, bem como a entrega dos envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de 
Habilitação deverá ser feita no Departamento de Licitações, localizado no Paço Municipal, na Rua Manoel 
Lourenço de Araújo, 137, em Matos Costa/SC, até as 08:30 horas do dia 29/03/2022. A abertura da sessão será 
realizada às 09:00 horas do mesmo dia.  
LEIA-SE: 
O credenciamento, bem como a entrega dos envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de 
Habilitação deverá ser feita no Departamento de Licitações, localizado no Paço Municipal, na Rua Manoel 
Lourenço de Araújo, 137, em Matos Costa/SC, até as 08:30 horas do dia 08/04/2022. A abertura da sessão será 
realizada às 09:00 horas do mesmo dia.  
 
ONDE SE LÊ: 
ANEXO 01 
TERMO DE REFERÊNCIA 
DESCRITIVO DO ITEM: 
1. Disponibilizar treinamentos e/ou orientações aos servidores responsáveis pelo Transporte Fora do Domicílio - TFD 
quanto à utilização no Sistema de Regulação – SISREG-III, nos módulos: administrador, solicitante, executante 
(produção ambulatorial) e regulador conforme legislação específica vigente; 
2. Disponibilizar treinamentos e/ou orientações aos servidores responsáveis pelo setor de agendamentos quanto ao uso 
do sistema CisOn do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, para 
geração das autorizações de exames, consultas, procedimentos, entre outros; 
3. Verificar a garantia de acesso aos serviços referenciados através da Programação Pactuada Integrada (PPI) e 
Termos Ambulatoriais e Hospitalares assegurando aos munícipes o atendimento de média e alta complexidade nos 
locais de referência pactuados, sugerindo alterações se necessário; 
4. Elaboração dos Relatórios detalhados quadrimestre anterior (RDQA) e digitação no DIGISUS;  
5. Elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) e digitação no DIGISUS;  
6. Elaboração das Programações Anuais de Saúde (PAS) e digitação no DIGISUS; 
7. Elaboração do Plano Municipal da Saúde (PMS) e digitação no DIGISUS; 
8. Acompanhar a transferência dos recursos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado ao Fundo Municipal de 
Saúde e auxiliar no aumento da captação de recursos, evitando perdas ou suspensão das transferências de recursos. 
9. Planejar junto à gestão municipal e equipe da ESF, estratégias para melhorar o resultado dos indicadores de saúde, 
com base na Portaria nº 2.979 de 12 de novembro de 2019 que instituiu o Programa Previne Brasil. 
10. Emissão de pareceres técnicos, quando houver a solicitação pela gestão municipal, nas diversas áreas de atuação 
e das políticas públicas de saúde, incluindo ações judiciais se for o caso, subsidiando a tomada de decisões, com base 
na legislação específica; 
11. Auxiliar e sanar dúvidas dos representantes do Conselho Municipal de Saúde – CMS, referente ao respectivo; 
12. Manter atualizadas as informações relativas à composição do Conselho Municipal de Saúde no Sistema de 
Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS); 
13. Auxiliar na organização das Conferências Municipais de Saúde. 
14. Manter atualizado os cadastros dos Estabelecimentos, Profissionais e Equipes no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES), bem como a digitação de dados no sistema, conforme solicitações da Secretaria 
Municipal de Saúde, e, realizar o envio periódico dos arquivos para o DATASUS conforme cronograma do Transmissor 
Datasus, estando o SCNES devidamente atualizado com a versão do sistema e do banco de dados. 
15. Manter atualizados as versões e os bancos de dados dos sistemas: Boletim de Produção Ambulatorial (BPA/MAG), 
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), Ficha Programática Orçamentária (FPO/MAG). Digitação e geração 
dos arquivos para envio dos arquivos, da produção da média e alta complexidade, para o DATASUS conforme 
cronograma do Transmissor Datasus. 
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16. Período de trabalho – 8 (oito) horas semanais presenciais na Secretaria de Saúde de Matos Costa, durante o 
período de vigência do contrato. 
 
LEIA-SE: 
TERMO DE REFERÊNCIA 
DESCRITIVO DO ITEM: 
1. Disponibilizar treinamentos e/ou orientações aos servidores responsáveis pelo Transporte Fora do Domicílio - TFD 
quanto à utilização no Sistema de Regulação – SISREG-III, nos módulos: administrador, solicitante, executante 
(produção ambulatorial) e regulador conforme legislação específica vigente; 
2. Disponibilizar treinamentos e/ou orientações aos servidores responsáveis pelo setor de agendamentos quanto ao uso 
do sistema CisOn do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, para 
geração das autorizações de exames, consultas, procedimentos, entre outros; 
3. Verificar a garantia de acesso aos serviços referenciados através da Programação Pactuada Integrada (PPI) e 
Termos Ambulatoriais e Hospitalares assegurando aos munícipes o atendimento de média e alta complexidade nos 
locais de referência pactuados, sugerindo alterações se necessário; 
4. Elaboração dos Relatórios detalhados quadrimestre anterior (RDQA) e digitação no DIGISUS;  
5. Elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) e digitação no DIGISUS;  
6. Elaboração das Programações Anuais de Saúde (PAS) e digitação no DIGISUS; 
7. Elaboração do Plano Municipal da Saúde (PMS) e digitação no DIGISUS; 
8. Acompanhar a transferência dos recursos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado ao Fundo Municipal de 
Saúde e auxiliar no aumento da captação de recursos, evitando perdas ou suspensão das transferências de recursos. 
9. Planejar junto à gestão municipal e equipe da ESF, estratégias para melhorar o resultado dos indicadores de saúde, 
com base na Portaria nº 2.979 de 12 de novembro de 2019 que instituiu o Programa Previne Brasil. 
10. Emissão de pareceres técnicos, quando houver a solicitação pela gestão municipal, nas diversas áreas de atuação 
e das políticas públicas de saúde, incluindo ações judiciais se for o caso, subsidiando a tomada de decisões, com base 
na legislação específica; 
11. Auxiliar e sanar dúvidas dos representantes do Conselho Municipal de Saúde – CMS, referente ao respectivo; 
12. Manter atualizadas as informações relativas à composição do Conselho Municipal de Saúde no Sistema de 
Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS); 
13. Auxiliar na organização das Conferências Municipais de Saúde. 
14. Manter atualizado os cadastros dos Estabelecimentos, Profissionais e Equipes no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES), bem como a digitação de dados no sistema, conforme solicitações da Secretaria 
Municipal de Saúde, e, realizar o envio periódico dos arquivos para o DATASUS conforme cronograma do Transmissor 
Datasus, estando o SCNES devidamente atualizado com a versão do sistema e do banco de dados. 
15. Manter atualizados as versões e os bancos de dados dos sistemas: Boletim de Produção Ambulatorial (BPA/MAG), 
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), Ficha Programática Orçamentária (FPO/MAG). Digitação e geração 
dos arquivos para envio dos arquivos, da produção da média e alta complexidade, para o DATASUS conforme 
cronograma do Transmissor Datasus. 
16. Período de trabalho – 8 (oito) horas semanais presenciais na Secretaria de Saúde de Matos Costa, durante o 

período de vigência do contrato. 

17. Elaborar, e digitar o preenchimento de todo o sistema do DIGISUS do período de 2018 a 2021 e dos períodos 

subseqüentes enquanto o contrato de prestação de serviços estiver vigente. 

18. Elaborar, digitar, apresentar ao conselho municipal de saúde o plano municipal de saúde do período de 2022 a 

2025. 

19. Elaborar, digitar e apresentar o conselho municipal de saúde a programação anual de saúde do exercício de 2022 e 
as subseqüentes enquanto o contrato de serviços estiver vigente. 
Demais informações permanecem inalteradas. 
Matos Costa, 25 de março de 2022 – Eliane Aparecida Castilho - Pregoeira Oficial 


