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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 

 

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE TECNOLOGIA 

 
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABIRA com endereço a Rua Albertina 
Xavier, 239 - Centro - Tabira - PE, CNPJ nº 10.687.065/0001-00, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde 
GENEDY SIQUEIRA BRITO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Avenida Coronel Zuza Barros, S/N - Centro - Tabira 
- PE, CPF nº 137.701.794-04, Carteira de Identidade nº 1.488.201 SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e o(a) 
EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.624.537/0001-28, 
no Multi Open Offices, Rod. Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339, Bloco C, sala 105 / Rio Tavares / CEP 88048-300, 
Florianópolis – SC, doravante designada CONTRATADA, neste ato devidamente representada na forma de seu Contrato Social, 
doravante denominado (“EPHEALTH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA”), resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente da Dispensa de Licitação nº 005/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DA CONTRATANTE JUNTO À CONTRATADA, DE  
SOLUÇÃO DE GESTÃO DAS TAREFAS DOS AGENTES DE SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMA PARA USO EM 
EQUIPAMENTO DO TIPO DISPOSITIVO MÓVEL (“TABLETS”, 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 DOMICILARES REALIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
CONTEMPLANDO AS INTEGRAÇÕES COM O SISTEMA e SUS-AB DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA USO 
EXCLUSIVO NA GESTÃO DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABIRA - PE. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

 
2.1. A Execução do contrato ocorrerá de acordo com as Especificações e Requisitos do Sistema, descritos a seguir: 

 
2.1.1. SOFTWARE SISTEMA/SOLUÇÃO 

 
2.1.1.1. 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 e SUS-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 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, 
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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. 

 

2.1.1.2. 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. 
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. 

 

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

 
2.1.2.1. 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; 
 

2.1.2.2. Importar o cadastro dos Agentes Comunitários da Saúde (ACS), através da integração com o SCNES 
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(Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). 
 

2.1.3. TREINAMENTO: 
 

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

 
2.1.4. SUPORTE: 

 
2.1.4.1. 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; 

 
2.1.4.2. 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; 
 

2.1.4.3. O Suporte deverá estar disponível para atendimento remoto, em dias úteis e horários comerciais; 
 

2.1.4.4. 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. 

 
2.1.4.5. 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. 

 
2.1.4.6. O CONTRATANTE poderá sugerir novas funcionalidades, sendo a aceitação de deliberação exclusive da 

CONTRATADA, sendo aceitas passarão a fazer parte integrante da solução ofertada. 
 

2.1.4.7. As melhorias das funcionalidades incorporadas ao sistema ofertado, pela CONTRATADA não terão custos 
adicionais ao contrato. 

 
2.1.4.8. 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.  
 

2.1.5. 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). 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
3.1. A CONTRATADA, fornece a solução considerando o custo de R$ 10,00 (dez reais) por habitante do município. A 
população de Tabira é de 28.704 habitantes. 

 
3.2. A CONTRATADA oferece um desconto exclusivo para o município. 

 
3.2.1. A ePHealth ainda concede um desconto de 90% (noventa por cento); 

 
3.2.2. O valor total do contrato corresponde a R$ 28.704,00 (vinte e oito mil setecentos e quarto reais); 

 
3.2.3. O valor total para o período de 12 meses será pago em parcelas mensais consecutivas. 

● A primeira, no valor de R$ 2.392,00 (dois mil trezentos e noventa e dois reais), vencendo em 30 de 
setembro de 2021. 
● As demais 11 parcelas mensais e consecutivas, iniciando-se em 01 de outubro de 2021, no valor unitário de 
R$ 2.392,00 (dois mil trezentos e noventa e dois reais). 

 
3.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária. 
 

UNIDADE: 20.501 – Fundo Municipal de Saúde 

1030107072.046 – PACS – Programa dos Agentes Comunitários de Saúde 

33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL  

 
4.1. O prazo do contrato será de 12 meses contados após assinatura. com renovações subsequentes, de comum 
acordo entre as partes e na forma da lei. 

 
4.2. O cumprimento da Implantação compreende até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, correspondendo à: 

 
a. Preparação do ambiente para a implantação dos sistemas 
b. Instalação e configuração dos bancos de dados 
c. Instalação e configuração dos dispositivos móveis 
d. Carga dos dados do SCNES (Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). 
e. Liberação para acesso e uso da solução 
f. Distribuição dos dispositivos móveis 
g. Capacitação das equipes 

 

4.3. A Manutenção permanente, nos termos da cláusula 2.1.4 deste contrato, terá início imediatamente após a 
conclusão da implantação. 

 
5.  CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
5.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, sempre até o dia 10 de cada mês, através de quitação em boleto 
enviado pela CONTRATADA ou crédito em Conta Corrente em favor da mesma. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA MULTA 

 

1.1. Sobre os atrasos nos pagamentos devidos à CONTRATADA incidirão multa moratória de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor devido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M (FGV), ou 
outro equivalente que o substitua. 

 

1.2. Atrasos superiores à 15 (quinze) dias do vencimento sem a aprovação formal do da área de negócios da EPHEALTH, 
implicam no envio automático de alerta aos usuários de sobre o risco do sistema ser suspenso por atraso de 
pagamento. 

 

1.3. Atrasos superiores à 30 (trinta) dias do vencimento sem a aprovação formal do da área de negócios da EPHEALTH, 
implicam na suspensão do uso das licenças e o envio automático de alerta aos usuários de sobre a suspensão por 
atraso de pagamento e possíveis custos de reinstalação da solução, conforme valores apresentados pela 
EPHEALTH. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
7.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de ação, notificação ou 
interpelação judicial, ficando assegurado o direito de defesa prévia à contratada, nas seguintes hipóteses: 

 
a. não cumprimento de cláusulas contratuais; 
b. cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
c. lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir o não fornecimento, nos prazos 

estipulados; 
d. atraso injustificado da prestação do serviço; 
e. paralisação da prestação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
f. subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação da contratada com outrem, cessão ou 

transferência total ou parcial do objeto do presente contrato, sem prévia autorização escrita da 
Administração; 

g. decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
h. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 
i. alteração ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato; 
j. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 

k. os demais casos serão analisados observando-se sempre as disposições contidas na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
Compete à CONTRATANTE, a efetiva fiscalização dos serviços contratados, assim como garantir junto à Prefeitura do 

Município de Tabira - PE, o reconhecimento que, sem limitação, a EPHEALTH poderá utilizar os dados mantidos pela 
tecnologia, desde que previamente Anonimizados, para prestação a terceiros de serviços de business intelligence, 
respeitando a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
9. CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
O presente Contrato terá vigência de 1 ANO, renovável por outros períodos, de comum acordo entre as partes. 
 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA -  DO FORO 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de TABIRA - PE, para solução de qualquer pendência que surgir em razão da celebração e 

execução deste contrato ou na sua inadimplência, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual teor, na presença das duas 
testemunhas abaixo mencionadas, para que surta os efeitos legais. 

 
 

Tabira/PE, 20 de agosto de 2021 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
GENEDY SIQUEIRA BRITO 

CONTRATANTE: 
 

 
 

 
_______________________________________________________________ 

EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 
CONTRATADA:  

 
 
 
 
TESTEMUNHAS 

 
 
 
  _________________                  
NOME: PAULO SERGIO PEREA PEREIRA 

RG nº: 9.081.825-8 CPF 004.297.158-62 
DIRETOR DE GOVERNO E SOCIAL – EPHEALTH 
 
 
 
 
 
 _______________                   
NOME: ELIS FRAGOSO CRISTÓVÃO 
RG nº: 8.739.778  CPF 094.795.284-52 
ASSISTENTE EM SAÚDE 
 

 
 


