
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
                                                           ORÇAMENTO N° 90/2022

A Fundação  Municipal  de  Saúde  de  Canoas  torna  pública  a  solicitação  de
orçamento para a seleção de proposta vantajosa com intuito     de     instruir     o     processo
administrativo para contratação  de  SOFTWARE  DE  GESTÃO  DE  SESMT  E
GESTÃO DE CIPA, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde
de Canoas.

Item Descrição Unidade Quant.
Marca/
Modelo/
Versão

Origem do
produto

(nacional ou
importado)

Valor
Unitário

(A)

Valor Total 
(B)

Valor
Mensal 

(C) =
(B/12)

01 SOFTWARE  DE  GESTÃO  EM
SEGURANÇA E  MEDICINA DO
TRABALHO  PARA
ATENDIMENTO  AO  e-SOCIAL,
com  prestação  de  serviço  de
configuração  do  ambiente,
capacitação  no  uso  da  ferramenta,
suporte  técnico,  manutenção  e
garantias de atualização da versão do
sistema  e  mentoria  especializada.
CARACTERÍSTICA(S):
- Permitir realizar comunicação com o
ambiente  do  eSocial  por  meio  da
Internet de acordo com os padrões de
segurança  definidos  nos  manuais  de
orientação do eSocial;
-  Permitir  realizar  comunicação
assíncrona com o ambiente do eSocial
de  acordo  com  as  especificações
descritas  nos  manuais  de  orientação
do desenvolvedor;
-  A ferramenta  deverá  armazenar  os
resultados  obtidos.  No  caso  de
sucesso,  serão  os  recibos  de entrega
de cada um dos eventos pertencentes
ao  lote  e,  no  caso  de  erros,  as
descrições dos mesmos. O controle de
retificações  de  informações  e
respectivos  números  de  recibos
também deverá ser realizado;
-  Permitir  realizar  o  controle  de
autorização de acesso de usuário em
nível  de  informação.  O  nível  de

Licença 01 R$ R$ R$
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acesso  poderá  ser  definido  em nível
de  evento  ou  de  subgrupo  de
informações  dentro  de  um  evento.
Também  é  necessário  que  o  acesso
possa ser definido em nível de ação a
ser  executada  no  sistema.  Por
exemplo:  poderá  ser  definido  que
algum usuário possa apenas visualizar
a informação do evento ou parte dela,
enquanto que outro possa efetuar seu
envio, e outro ajustar informações na
própria ferramenta;
-  Permitir  realizar  a  integração  de
dados  através  de  arquivo  texto  ou,
preferencialmente,  através  de
Webservices;
- Permitir a utilização de mecanismo
de  validação  dos  documentos
eletrônicos  gerados  antes  da
transmissão para o ambiente nacional.
A validação  deve  ocorrer  nos níveis
de lote e  estrutura,  contemplando as
regras  de  validação  definidas  nos
leiautes do eSocial;
-  Permitir  o  armazenamento  dos
documentos eletrônicos enviados e de
retorno  pelo  tempo  exigido  em  lei.
Disponibilização  destes  documentos
eletrônicos, de forma que possam ser
enviados  para  o  eSocial  através  de
outros meios;
-  Respeitar  a  ordem de  precedência,
ou  sequência  lógica,  no  envio  dos
eventos em lotes;
-  A ferramenta  deverá  ter  interface
web e/ou desktop;
-  A ferramenta  deverá  garantir  que,
em  caso  de  atualização  da  solução,
sejam  mantidos  o  correto
funcionamento  do  sistema  e  a
estabilidade da solução;
-  Sempre  que  houver  alteração  no
leiaute  das  informações  que  devem
ser enviadas ao eSocial, a Contratada
deverá  fornecer  atualização  de  seu
sistema  para  estar  aderente  com  as
novas obrigações;
-  Caso  a  solução  necessite  de
softwares ou sistemas auxiliares para
sua  plena  execução,  como banco  de
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dados,  a  Contratada  deverá  fornecer
tal recurso;
-  Permitir  a  gestão  (criação,  edição,
exportação,  impressão  e  assinatura
digital)  do  PGR,  PCMSO,  ASO,
LTCAT,  PPP,  controle  de  exames
ocupacionais,  controle  de  vacinas,
todos  de  acordo  com  as  normas
regulamentadoras e de forma com que
todos  esses  documentos  sejam
integrados;
-  Permitir  a  gestão  online  do
prontuário  médico  e  atendimento
médico;
-  Permitir  a  utilização  e
preenchimento  de  prontuário  por
meio da interface do sistema durante
o atendimento médico;
- Permitir realizar comunicação com o
ambiente  do  eSocial  por  meio  da
Internet,  para  envio  de  todas  as
informações  obrigatórias  de  Saúde e
Segurança do Trabalho.
- Permitir a gestão da CAT, atestados
e exames ocupacionais (admissionais,
demissionais, periódicos, mudança de
risco,  retorno  ao  trabalho  e  exames
complementares),  todos  passíveis  de
gerar relatório.
- Permitir gestão de treinamentos;
- Permitir gestão de EPI;
- Permitir a gestão de 1100 vidas, com
aumento  de  valor  proporcional  para
vidas adicionais.
- Permitir a utilização de 12 diferentes
logins de forma simultânea;
-   O  software  deve  atender  às
demandas  exigidas  pela  LGPD  (Lei
Geral  de  Proteção  de  Dados
Pessoais).

1.1 A  contratação  do  ITEM  1 será
realizada de acordo com o número de
vidas  gerenciadas,  com  um  mínimo
inicial de 1100 vidas já contempladas
no  valor  básico  oferecido,  devendo
ser  estabelecido  valor  por  cada  vida
adicional, sem garantia de contratação
mínima além do básico já contratado
de 1100 vidas. 
Unidade:  número  de  vidas

Número de vidas
gerenciadas além

do básico de
1100 vidas

1.000 R$ R$
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gerenciadas  além do básico de 1100
vidas
Quantidade: 1000 vidas

1.2

IMPLANTAÇÃO  DO  SERVIÇO
(INSTALAÇÃO  E
CONFIGURAÇÃO  DO
SOFTWARE)
Descrição:  trata-se,  essencialmente,
de  integrações  com  webservices,
bancos  de  dados  e  mecanismos  de
autenticação  e  configurações  de
certificados  digitais,  ambientes,  bem
como  parâmetros  de  operação  da
ferramenta.
Unidade: SERVIÇO
Quantidade: 1

Serviço 01 R$ R$

1.3

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO GERENCIADOR DO ESOCIAL
Descrição:  manter  o  Gerenciador  do
eSocial,  após  sua  implantação,  em
perfeito  funcionamento  e  sempre
atualizado, durante toda a vigência do
Contrato.
Unidade: SERVIÇO
Quantidade: 1

Serviço 01 R$ R$

1.4

CAPACITAÇÃO  OPERACIONAL/
TREINAMENTO  NA  OPERAÇÃO
DE SOFTWARE/SOLUÇÃO
Descrição:  A  Contratada  deverá
elaborar  um  Plano  de  Treinamento,
que será aprovado pela Contratante.
Unidade: SERVIÇO
Quantidade: 1

Serviço 01 R$ R$

1.5 PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
MENTORIA  ESPECIALIZADA
PARA  AUXÍLIO  NO
MAPEAMENTO DE DADOS, PARA
ORGANIZÁ-LOS  OU
REORGANIZÁ-LOS,
AUXILIANDO  AINDA  NA
INTEGRAÇÃO  ENTRE  OS
DIVERSOS  SISTEMAS  DA FMSC
E  O  ESOCIAL  E  NA  SUA
IMPLANTAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Descrição:  A  Contratada  prestará
serviços  especializados  de  mentoria,
sem garantia de consumo mínimo.
Unidade: HORA

Hora 1.000 R$ R$
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Quantidade: 1.000

02

-  SOFTWARE  (COM  INTERFACE
WEB  E/OU  DESKTOP)  PARA
GESTÃO  DA  CIPA.  Permitir
realização online de eleições da CIPA
em,  no  mínimo,  50  (cinquenta)
estabelecimentos*  com  CIPAs
independentes e de forma simultânea.
Permitir  acesso  de  todos  os
funcionários por meio do seu próprio
celular  ou computador  para votação,
através  de  autenticação
individualizada.  Permitir  o
acompanhamento  em  tempo  real  do
percentual  de  votantes  por  setor.
Permitir auditoria do sistema. Permitir
reconvocações  dos  não  votantes  por
e-mail a qualquer momento. 
O software deve atender às demandas
exigidas  pela  LGPD  (Lei  Geral  de
Proteção de Dados Pessoais).
O software deve permitir a realização
de  eleições  simultâneas  em,  no
mínimo,  50  (cinquenta)
estabelecimentos  com  CIPAs
independentes.
*ESTABELECIMENTOS:  A
Fundação  Municipal  de  Saúde  de
Canoas  presta  serviços  para  a
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de
Canoas  em  aproximadamente  50
(cinquenta)  diferentes
estabelecimentos  localizados  no
município de Canoas/RS.

Licença 01 R$ R$ R$

2.1

A  contratação  do  ITEM  2  será
realizada de acordo com o número de
funcionários habilitados a votar, com
um mínimo inicial  de  1100 vidas  já
contempladas  no  valor  básico
oferecido,  devendo  ser  estabelecido
valor  por  cada  vida  adicional,  sem
garantia de contratação mínima além
do  básico  já  contratado  de  1.100
vidas.
Unidade:  número  de  funcionários
habilitados a votar além do básico de
1100.
Quantidade: 1000 vidas.

Número de
funcionários
habilitados a
votar além do

básico de
1100.

1.000 R$ R$
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2.2

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO GERENCIADOR DO ESOCIAL.
Descrição:  manter  o  software,  após
sua  implantação,  em  perfeito
funcionamento  e  sempre  atualizado,
durante toda a vigência do Contrato.
Unidade: SERVIÇO
Quantidade: 1

Serviço 01 R$ R$

2.3

CAPACITAÇÃO  OPERACIONAL/
TREINAMENTO  NA  OPERAÇÃO
DE SOFTWARE/SOLUÇÃO
Descrição:  A  Contratada  deverá
elaborar  um  Plano  de  Treinamento,
que será aprovado pela Contratante.
Unidade: SERVIÇO
Quantidade: 1

Serviço 01 R$ R$

2.4

PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
MENTORIA  ESPECIALIZADA
PARA  AUXÍLIO  NO
MAPEAMENTO DE DADOS, PARA
ORGANIZÁ-LOS  OU
REORGANIZÁ-LOS,
AUXILIANDO  AINDA  NA
INTEGRAÇÃO  ENTRE  OS
DIVERSOS  SISTEMAS  DA FMSC
E  O  ESOCIAL  E  NA  SUA
IMPLANTAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Descrição:  A  Contratada  prestará
serviços  especializados  de  mentoria,
sem garantia de consumo mínimo.
Unidade: HORA
Quantidade: 1.000

Hora 1.000 R$ R$

PREÇO GLOBAL DO ITEM ÚNICO R$ (D) = (Σ B) R$ 

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota
Fiscal, após o acesso, instalação, realização de serviço, através de boleto bancário ou
dados de conta para depósito.

Entrega: a disponibilidade do acesso deverá ser realizada no máximo em 5 dias, a
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contar da data do envio da Ordem de Compra.

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta)
dias.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no
endereço Rua General Salustiano, nº 678, Marechal Rondon, Canoas/RS.

Cópias  da  presente  solicitação  poderão  ser  obtidas  através  do  site
http://www.fmsc.rs.gov.br/.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA
DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta:    /       /

_____________________________                                     
Assinatura do responsável

Proponente
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