SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
REGISTRO DE PREÇO
Protocolo Eletrônico Nº 016/2022
Data de Abertura: 25/11/2022 no Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Hora da Disputa: 9h (horário de Brasília/DF)
Início do acolhimento das Propostas de Preços e dos documentos de habilitação: 16/11/2022 às
09h30
Término do acolhimento: 25/11/2022 às 08h30
Abertura das Propostas de Preços: 25/11/2022 às 08h45
Valor estimado anual: R$ 2.376.000,00 (dois milhões e trezentos e setenta e seis mil reais)
Pedidos de Esclarecimentos: Até 18h do dia 22/11/2022 para o endereço eletrônico
cpl@senar.org.br ou pelo telefone: (61) 2109-1306.
Impugnações: Até 18h do dia 22/11/2022 para o endereço cpl@senar.org.br
Local de Retirada do Edital e Anexos:
http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-SENAR
O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central, nomeado pela
Portaria nº 023/2021/SE, de 22 de novembro de 2021, torna público aos interessados, que fará realizar
licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, mediante as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, que poderão ser retirados no sítio eletrônico
http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-SENAR, que se regerá pelo Regulamento
de Licitações e Contratos do Senar, na sua redação atual https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/RLCSENAR.pdf.
Na data, horário e endereço eletrônico acima indicado far-se-á a abertura da Sessão
Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico Licitações-e.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de preço para prestação de serviços de
telemedicina, sob demanda, em tempo real on – line (síncrona) e off-line (assíncrona) para produtores rurais
atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial do Senar, nas especialidades médico da família e comunidade
ou clínico geral, com atendimento em todos dias da semana, 24 horas por dia, na modalidade teleconsulta.

1.2. As Administrações Regionais do Senar, bem como os demais Serviços Sociais
Autônomos poderão aderir à ata de registros de preços decorrente desta licitação.

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão
Permanente de Licitação, por meio do endereço eletrônico cpl@senar.org.br, com a devida qualificação
do solicitante pela indicação do nome completo/razão social, CPF/CNPJ, conforme o caso de pessoa
física/jurídica, além do endereço, e-mail e telefone, até 22/11/2022.
2.2. As impugnações ao edital deverão ser encaminhadas por requerimento formal,
dirigido à Comissão Permanente de Licitação, assinado, e enviado por meio do endereço eletrônico:
cpl@senar.org.br, no mesmo prazo estabelecido no item 2.1, apontando de forma clara e objetiva as
falhas e/ou irregularidades que entende tê-lo viciado.
2.2.1. As impugnações deverão ser apresentadas com a devida qualificação do
impugnante por meio da indicação do nome completo/razão social, acompanhada de cópia de
carteira de identidade/atos constitutivos, CPF/CNPJ, conforme o caso de pessoa física/jurídica,
além do endereço, e-mail, e telefone. Caso a impugnação se apresente sem alguma destas
informações, a petição não será conhecida.
2.3. Caberá à Comissão Permanente de Licitação, decidir, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, antes do dia marcado para a realização do certame, sobre os pedidos de
esclarecimentos e impugnações interpostas.
2.4. Se procedente e acolhida a impugnação deste Edital, as alterações serão
comunicadas aos interessados pela mesma forma com que se deu a divulgação ao texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das
propostas.
2.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados, assim como eventual
impugnação,
alterações
e
comunicações
serão
disponibilizados
no
site
http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-SENAR
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:
3.1.1. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à
documentação exigida para habilitação, constante do item 10 deste instrumento, e estiverem
devidamente credenciadas nas agências do Banco do Brasil e apresentem os documentos por ele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício
competente, cujo objeto social da empresa seja compatível com o objeto da contratação.
3.2. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:
3.2.1. Consórcio de pessoas jurídicas;

3.2.2. Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das
unidades do Senar, Nacional e Regionais;
3.2.3. Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial, desde que não tenha
plano de recuperação acolhido judicialmente;
3.2.4. Pessoa jurídica em processo de recuperação extrajudicial, desde que não tenha
plano de recuperação homologado judicialmente;
3.2.5. Pessoa jurídica em processo falimentar;
3.2.6. Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes
ou empregados de qualquer unidade do Senar, Nacional ou Regionais;
3.2.7. Pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido e administrado pela CGU – Controladoria Geral da União;
3.2.8. Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos
termos do art. 46 da Lei nº. 8.443/1992.
3.3. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.
3.4. A licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso a
licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas
em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador.
3.4.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente
a outra empresa.
3.5. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para
participar deste processo licitatório.
4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data
marcada para início da sessão pública via Internet.
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no por meio das agências do Banco do
Brasil.
4.3. O credenciamento junto ao Banco do Brasil implica na responsabilidade legal
única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.4. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco

do Brasil ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao Banco do
Brasil para imediato bloqueio de acesso.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha
privativa da licitante, devendo informar o VALOR GLOBAL MÉDIO, conforme Modelo de Proposta
de Preço - Anexo II.
5.2. ANEXAR A PROPOSTA, a partir de 16/11/2022, com a liberação do Edital no site
www.licitações-e.com.br, até às 8h30 do dia 25/11/2022, horário de Brasília, durante este período a
licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços e habilitação.
5.2.1. A NÃO inserção do arquivo preenchido com os valores por vidas assistidas,
conforme modelo da Planilha Proposta de Preços – Anexo II, no sistema, levará a
DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.
5.2.2. Para preenchimento do Modelo de Proposta de preços, as licitantes devem
observar planilha exemplificativa constante do item 5.4, “d” deste Edital.
5.3. Fica vedada a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes durante a fase de
lances do Pregão Eletrônico, por meio de “Chat” ou procedimento similar.
5.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances
inseridos em sessão pública.
5.5. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
5.6. Na proposta de preços, conforme Anexo II – Proposta de Preços, deverão
constar, no mínimo, as seguintes condições:
a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu
representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta corrente e praça
de pagamento;
b) a proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
abertura da sessão pública estabelecida neste Edital;
c) A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR O VALOR GLOBAL MÉDIO, em algarismos e
por extenso, consideradas duas casas decimais, já considerados e inclusos todos os tributos,
encargos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

d) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, A PROPOSTA DEVERÁ CONSIDERAR
NECESSARIAMENTE O GANHO DE ESCALA EM RELAÇÃO AOS QUANTITATIVOS, de modo que
o valor unitário por vida assistida ofertado para a coluna 3 (acima de 80.001 até 100.000 vidas
assistidas), deverá ser MENOR que o valor unitário por vida assistida atribuído para a coluna 2
(40.001 até 80.000 vidas assistidas), deverá ser MENOR que o valor unitário por vida assistida
atribuído para a coluna 1 (até 40.000 vidas assistidas), CONFORME PLANILHA EXEMPLIFICATIVA
ABAIXO, elaborada a partir de valores meramente ilustrativos:
VALOR (R$) UNITÁRIO POR VIDA ASSISTIDA

ITEM

1

Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3

Até
40.000
vidas assistidas

40.001
até
80.000
vidas assistidas

80.001
até
100.000
vidas assistidas

PRODUTO

SERVIÇO DE
TELEMEDINA

VALOR GLOBAL MÉDIO
(R$)

Cálculo: ( somatório do valor unitário por
vidas das colunas 1, 2 e 3 dividido por 3).

1,50

1,40

1,30

1,50 (coluna 1) +
1,40 (coluna 2) +
1.30 (coluna 3)
=
4,2 ÷ 3 (quantidade de colunas)
=
1,40 (valor global médio)

e) A empresa licitante deverá indicar na sua proposta, o banco, agência e conta
corrente para fins de pagamentos.
5.7. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6. DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. A partir das 09h do dia 25/11/2022 e em conformidade com o estabelecido neste
Edital, terá início a sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação dos valores
registrados, e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente Edital e seus Anexos.
6.2. A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via
Internet, única e exclusivamente no site http://www.licitacoes-e.com.br, conforme Edital.
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A partir do horário estabelecido neste Edital, a sessão pública será aberta pelo
Pregoeiro, com a divulgação dos valores das propostas de preço recebidas, não havendo, neste
momento, a identificação dos participantes, o que somente ocorrerá após o encerramento da etapa de
lances, na forma do artigo 39 do Decreto nº 10.024, de 2019.

7.2. Somente as Licitantes que anexaram suas propostas de preços em consonância
com o item 5, poderão apresentar lances, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas que participarão da fase de lances.
7.4. A abertura da fase dos lances “via Internet” será feita pelo Pregoeiro. Fica vedada
a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes durante a fase de lances do Pregão Eletrônico, por
meio de “Chat” ou procedimento similar.
7.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
7.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.7. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo MENOR
PREÇO PARA O VALOR GLOBAL MÉDIO.
7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.9.1. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da menor proposta e os das ofertas com percentuais de até dez por cento inferior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
7.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valor por lotes.
7.10.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pelos demais membros da CPL, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação;

7.11.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.
7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção
dos lances.
7.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.licitacoes-e.com.br.
7.12.2. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de
lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas
de preços.
7.14. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO.
8.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.2. Encerrado o prazo de que trata o item anterior, o sistema abrirá a oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento
superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
8.4. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta de preços
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para
contratação, bem como a validade da proposta anexada.
8.5. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
8.8. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para sua continuidade.
8.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
8.12. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao
Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame.
8.13. A desistência dos lances ofertados sujeitará a licitante desistente às penalidades
estabelecidas neste Edital.
8.14. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a licitante e tendo sido
aceito o maior desconto apurado, o Pregoeiro declarará a empresa como PRIMEIRA COLOCADA, do
certame.
8.15. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e
demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL MÉDIO, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho
definidos no Edital.
9.2. O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver
igualdade de preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate.
Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser

designada, para ocorrer em Brasília, na forma presencial, para a qual todas as Licitantes serão
convocadas.
9.3. Será admitido apenas 01(uma) Licitante vencedora.
9.4. Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes
para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o comprador e nem
firam os direitos das demais Licitantes.
10. DA HABILITAÇÃO
As licitantes encaminharão os documentos de Habilitação exigidos neste edital,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br), até a data e
horário estabelecidos para o limite do acolhimento da proposta de preços, independentemente do
registro no SICAF, sendo necessário ANEXAR AO SISTEMA ELETRÔNICO todos os documentos de
Habilitação a seguir requeridos, conforme abaixo:
10.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou declaração de firma individual, todos em
vigor, devidamente registrados, ou alterações consolidadas, caso ocorridas. No caso de sociedades
por ações, deverão ainda constar os documentos de eleição de seus atuais administradores.
10.2. DA REGULARIDADE FISCAL
10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
10.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;
10.2.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social no cumprimento dos
encargos instituídos por lei;
10.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei
10.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
10.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.3.1. Certidão negativa de feitos sobre Falência, recuperação judicial, ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no prazo de validade;
10.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social exigível,
apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
10.3.3.. O licitante deverá apresentar índices iguais ou superiores a 1 (≥1) relativos à
boa situação financeira, a seguir identificado:
Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Liquidez Corrente (LC) =
Solvência Geral (SG) =

FEDERAL

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Ativo Total_________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

10.4. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO

10.4.1. A licitante deverá apresentar Declaração de que não emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do disposto
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de inabilitação.
10.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.5.1. A qualificação técnica exigida para habilitação no processo de contratação está
sujeita às seguintes comprovações:
I - Declaração da CONTRATADA de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias, estabelecidas neste termo de referência, e que possui a infraestrutura
tecnológica adequada para a prestação do serviço, incluindo internet rápida,
plataforma própria, segura, intuitiva, além de condições de manutenção e guarda dos
documentos médicos relativos aos atendimentos prestados;
II - Comprovação de inscrição da CONTRATADA no cadastro de pessoa jurídica do
Conselho Regional de Medicina do estado em que esteja sediada, bem como indicar o
profissional médico responsável técnico, comprovada e regularmente inscrito no
Conselho onde a CONTRATADA esteja registrada;
III - Relação dos médicos credenciados para atendimento dos usuários, com indicação
dos respectivos registros junto aos Conselhos Regionais de Medicina;
IV - Comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de 01
(um) ou mais atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em conformidade com as especificações descritas nos subitens abaixo,
contendo as seguintes informações:
a) Nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente;
b) Data de emissão do atestado ou da certidão;

c) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função que exerce junto à
empresa emitente).
10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
inabilitação.
10.7. A Proposta final ajustada do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico.
10.8. Os documentos valerão pelos prazos que lhe são próprios, e, inexistindo esse
prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.
10.9 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação da licitante.
10.10. Como condição prévia para a assinatura do contrato, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a futura contratação, mediante a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e
Suspensas
–
CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.
10.11. A Habilitação dos licitantes será verificada por meio dos arquivos encaminhados
por meio do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br, não se aplicando a presente licitação o
disposto no art. 43 do Decreto nº 10.024, de 2019.
11. DOS RECURSOS
11.1. Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a declaração da vencedora, em
campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
11.1.1 Será concedido à Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o
prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões de recurso, em campo próprio do sistema,
ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
11.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da
Autoridade Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto.
11.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a
contratação.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro
sempre que não houver recurso.
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo Pregoeiro.
12.3. Quando houver recurso, independentemente da decisão, a CPL deverá julgar e
submeter à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos.
13. DO REGISTRO DE PREÇOS DE DO CONTRATO
13.1. A vigência da Ata de Registro de Preço - ANEXO V - MINUTA DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde
que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso e de que haja saldo dos
quantitativos registrados;
13.1.1. Os quantitativos e valores originalmente registrados não se restabelecem nas
eventuais prorrogações de vigência da Ata de Registro de Preços,
13.1.2. Estando vigente a ARP, decorridos 12 (doze) meses da data da sua assinatura,
os preços registrados poderão ser reajustados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPC-A, do IBGE, desde que solicitado pela Contratada e aprovado pelo Senar. Caso a Contratada não
requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue a vigência da ARP sem pleiteá-lo, ocorrerá a
preclusão do direito. Não haverá, em nenhuma hipótese, reajuste automático.
13.1.3. O Registro de Preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço
registrado, de exigir a aquisição, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que
houver preços mais vantajosos;
13.1.4. A licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:
I- Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;
II- Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo
mercado;
III- Quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senar.
13.2. Em ato contínuo à assinatura da Ata de Registro de Preços, será assinado o
contrato correspondente, conforme minuta anexa (Anexo V).
13.2.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada até o
limite de até 60 (sessenta) meses, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém
vantajoso.
13.3. O valor estimado do contrato será proporcional a sua vigência, considerada a
expectativa de demanda para o período e o preço registrado.

13.4. Decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura do contrato, os preços
poderão ser reajustados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPC-A, do IBGE, desde
que solicitado pela Contratada e aprovado pelo Senar. Caso a Contratada não requeira
tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. Não
haverá, em nenhuma hipótese, reajuste automático.
13.5. Os valores e quantitativos estabelecidos no Contrato são meramente estimativos,
e não correspondem aos que serão efetivamente executados, mediante ordens de serviço específicas,
condicionadas à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, não cabendo à
CONTRATADA quaisquer direitos a indenização ou compensação na hipótese de o referido valor total
estimado não ser atingido, seja a que título for.
14. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
14.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será
convocada para assinar a Ata de Registro de Preço ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS e o Contrato - ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO, para a prestação dos serviços,
conforme a demanda, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2. Caso a licitante não compareça para assinar os instrumentos contratuais ou
recuse em fazê-lo, a CEL poderá convocar, observando rigorosamente a ordem de classificação, outra
licitante classificada para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições apresentadas na proposta
vencedora ou revogar este certame, independentemente da aplicação das demais sanções previstas
para a espécie neste Edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
14.3. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
14.4. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Senar.
14.5. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora
mantém as condições de habilitação.
14.6. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de
classificação.
15. DOS PAGAMENTOS
15.1. Após a prestação dos serviços demandados, a CONTRATADA apresentará
Fatura de Prestação de Serviços, Nota de Serviços ou Nota Fiscal/Fatura por e-mail. O crédito será
efetuado em conta bancária indicada pela licitante vencedora em até 10 (dez) dia úteis, contados do
aceite do setor responsável pelo recebimento.
15.2. Para liquidação dos valores relativos à execução do objeto, será ainda observado
o que segue:

a) O SENAR reserva-se o direito de recusar-se ao recebimento, bem como de não efetuar o
pagamento correspondente, caso o objeto não esteja em estrita conformidade com as
Especificações Técnicas constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e do Contrato;
b) As Faturas de Fornecimento ou de Prestações de Serviços, Notas de Serviços ou Nota
Fiscal/Fatura não aprovadas pelo SENAR serão devolvidas a CONTRATADA, para as devidas
correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando se para pagamento o
prazo estabelecido neste edital, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção
de seu valor.
c)

As faturas/Notas fiscais devem ser emitidas dentro do mês de competência em que o serviço
correspondente foi executado.

d) Em se tratando de serviços cuja execução se inicia e finda em meses diferentes, as
faturas/Notas fiscais devem ser emitidas dentro do mês de competência em que o serviço
correspondente foi concluído.
e) O pagamento mensal corresponderá a base de dados informada pela CONTRATANTE
(número de vidas assistidas no período apurado).
15. DAS SANÇÕES
15.1 A recusa injustificada da LICITANTE adjudicatária em assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e poderá acarretar ao LICITANTE as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente, a
exclusivo critério do SENAR/Administração Central:
a)
Advertência por Escrito;
b)
Perda do direito à contratação;
c)
Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senar, Administração
Central e qualquer unidade regional, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos;
15.2. Fica facultada a defesa prévia da empresa adjudicatária, em qualquer caso de
aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
15.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de
caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da empresa adjudicatária devidamente comprovada
perante o comprador.
15.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no
Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.
16. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO
O custo estimado da presente licitação é de aproximadamente R$ 2.376.000,00 (Dois
milhões e trezentos e setenta e seis mil reais), para o período de 12 (doze) meses.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Esta Licitação poderá ser cancelada por interesse do comprador, em decorrência
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, a modo
próprio ou por provocação de terceiros, sem que a Licitante tenha direito a qualquer indenização,
obedecendo ao disposto no art. 40, do Regulamento de Licitações e Contratos.
17.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que
se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços.
17.3. Ao Pregoeiro e membros da CPL é facultada, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização
da sessão pública.
17.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.5. Após apresentação da proposta de preços não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente
normais.
17.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará na
rejeição da proposta, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão
da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.
17.8. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, sem
autorização expressa do Senar.
17.9. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente
Edital, o lance é considerado proposta de preços.
17.10. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse do
comprador, a finalidade e a segurança da contratação.
17.11. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões,
conforme previsto no Art. 30 do Regulamento de Licitações e Contratos.
17.12. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17.13. O Edital e seus Anexos, além de poderem ser lidos e retirados por meio da
Internet, no site www.licitacoes-e.com.br, poderão também ser obtidos com o comprador, no site
http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-SENAR.
17.14. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos
poderão ser obtidas pelo telefone (61) 2109-1306 ou pelo endereço eletrônico: cpl@senar.org.br.
17.15. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente
procedimento licitatório será o de Brasília/DF, seção judiciária do Distrito Federal.
17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I: Termo de Referência
Anexo II: Modelo de Proposta de preços
Anexo III: Minuta de ata de Registro de Preço
Anexo IV: Minuta de Contrato
Brasília,
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Registro de preço para prestação de serviços de telemedicina, sob demanda, em tempo real on – line
(síncrona) e off-line (assíncrona) para produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial do
Senar, nas especialidades médico da família e comunidade ou clínico geral, com atendimento em todos dias
da semana, 24 horas por dia, na modalidade teleconsulta.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A telemedicina, inicialmente autorizada em caráter excepcional e provisório pelo Ministério da
Saúde por meio da Portaria nº467, de 20/03/20 como medida de enfrentamento à epidemia de Covid –
19, foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM por meio da Resolução nº 2.134, de
20/04/22, que a definiu em seu art. 1º como o “exercício da medicina mediado por Tecnologias Digitais,
de Informação e de Comunicação (TDICs), para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de
doenças e lesões, gestão e promoção de saúde”.
Impulsionada pela Covid-19, a telemedicina é uma modalidade com um potencial que
transcende a pandemia, possibilitando maior agilidade nos atendimentos, otimização do tempo,
ampliação do acesso à saúde, entre outros inúmeros benefícios para médicos e usuários.
Conforme

afirmado

pelo

CFM:

“O impacto da ascensão da telemedicina com o crescente e variável número de aplicativos e
dispositivos móveis de fácil uso, permite que médicos e usuários utilizem a tecnologia para monitorar e
rastrear parâmetros de saúde. Dispositivos de uso doméstico simples que podem monitorar sinais vitais
permitem a coleta de informações necessárias para diagnóstico e monitoramento por um médico.”
[RESOLUÇÃO CFM nº 2.314/2022]
O uso da telemedicina possibilita a verificação pontual da resposta do usuário ao tratamento
introduzido, permitindo ao médico personalizar o tratamento, intervir em tempo hábil e reduzir o número
de visitas de acompanhamento. Além disso, o monitoramento constante reduz a frequência de
admissões relacionadas com ocorrências de agudizações ou situações críticas que, se identificadas de
modo precoce, podem ser controladas dentro dos limites esperados, sem forçar o usuário a procurar
uma sala de emergência. Isso contribui para melhorar a qualidade de vida dos usuários e suas famílias
e reduzir os custos da assistência à saúde.

No contexto do meio rural, a prestação de serviço em telemedicina tem se mostrado uma
importante iniciativa para democratizar o acesso dos produtores rurais aos serviços médicos de forma
segura e eficaz, sem que precisem se afastar da sua propriedade.
3. PÚBLICO ALVO
Com a intenção de ampliar o acesso dos produtores rurais a este serviço, o Senar propõe a
contratação de empresa especializada em serviços de telemedicina para atendimento aos produtores
atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial do Sistema CNA/Senar.
4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E QUANTIDADE ESTIMADA
A quantidade estimada mensal é de, no mínimo 30.000, e, no máximo, 100.000 vidas
assistidas pelo período de 12 meses. A taxa de utilização será de 1% (um por cento) e sem
possibilidade de excedente, a partir da base informada pela Contratante.
QUANTIDADE
DE VIDAS
ITEM

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTIDAS
ESTIMADAS
(MENSAL)

Telemedicina - sob demanda, em tempo real on – line (síncrona) e off-line
(assíncrona) para produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e
1

SERVIÇO DE
TELEMEDICINA

Gerencial do Senar, do Centro Sul do país, nas especialidades médico da
família e comunidade ou clínico geral, com atendimento em todos dias da
semana, 24 horas por dia, na modalidade teleconsulta.
Taxa de utilização 1% e sem possibilidade de excedente, a partir da base

Mínima
30.000
Máxima
100.000

informada pela Contratante.

5. DESCRIÇÃO
O atendimento deverá ser efetuado diretamente entre os médicos credenciados pela
Contratada e os produtores rurais (usuários), por meio de ferramenta tecnológica da informação
(plataforma) própria da Contratada, mediante registro em prontuário médico físico ou no uso de
sistemas informacionais, em Sistema de Registro Eletrônico de Saúde (SRES) do usuário, atendendo
aos padrões de representação, terminologia e interoperabilidade. (Art. 3º, §1º, Resolução CFM
2.134/2022), e ainda atendendo os critérios de intuitividade, acessibilidade e capacidade de
conectividade.

6. DA EXECUÇÃO
1) Os usuários deverão estar cadastrados na base de dados dos produtores atendidos pela Assistência
Técnica e Gerencial do Senar, devendo à CONTRATADA o dever de manter em sigilo as informações
tramitadas entre as partes.
2) A CONTRATADA deverá oferecer meios diversificados de acesso aos agendamentos e atendimento
das consultas (ex.: aplicativos, whatsapp, internet, etc).
3) A CONTRATADA deverá orientar os requisitos de acesso à plataforma para agendamentos,
reagendamentos e realização das consultas.
4) A CONTRATADA deverá manter a interlocução com a CONTRANTANTE comprometendo-se a
relatar a execução sempre que demandado.
5) A CONTRATADA deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 6 – [Obrigações da
contratada].
6) A prestação de serviços por telemedicina deverá estar em conformidade com a Resolução nº 2.134,
de 20/04/22.
7. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A qualificação técnica exigida para habilitação no processo de contratação está sujeita às
seguintes comprovações:
I

Declaração da CONTRATADA de que tem pleno conhecimento das condições necessárias,
estabelecidas neste termo de referência, e que possui a infraestrutura tecnológica
adequada para a prestação do serviço, incluindo internet rápida, plataforma própria,
segura, intuitiva, além de condições de manutenção e guarda dos documentos médicos
relativos aos atendimentos prestados;

II

Comprovação de inscrição da CONTRATADA no cadastro de pessoa jurídica do Conselho
Regional de Medicina do estado em que esteja sediada, bem como indicar o profissional
médico responsável técnico, comprovada e regularmente inscrito no Conselho onde a
CONTRATADA esteja registrada;

III

Relação dos médicos credenciados para atendimento dos usuários, com indicação dos
respectivos registros junto aos Conselhos Regionais de Medicina;

IV

Comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de 01 (um) ou
mais atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
conformidade com as especificações descritas nos subitens abaixo, contendo as seguintes
informações:
a) Nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente;
b) Data de emissão do atestado ou da certidão;
c) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função que exerce junto à
empresa emitente).
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Para a prática da telemedicina é importante que os profissionais cumpram as exigências
éticas e legais mínimas, bem como observem alguns cuidados na implementação e prestação dos
serviços remotos. Aspectos relacionados à proteção de dados, definição dos critérios clínicos,
operacionais e protocolos de atendimento, informações prévias necessárias, registros, formalização
criteriosa de documentos, dentre outros, devem ser cuidadosamente observados pela CONTRATADA,
a fim de se evitar problemas futuros.
Assim, a CONTRATADA responsabiliza-se a:
I.

Utilizar solução de telemedicina que atenda as normas técnicas do CFM e as

normas de segurança da Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), que estabelece
um conjunto de regras nacionais para proteção de certas informações de saúde. Ressalta-se
que as normas técnicas do CFM dizem respeito à guarda, manuseio, transmissão de dados,
confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Os três itens principais da
HIPAA são:
1. assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de todos os e-PHI
(eletronic personal health information) que criam, recebem, mantêm ou
transmitem;
2. identificar e proteger contra ameaças razoavelmente antecipadas à segurança ou
integridade da informação;
3. proteger os dados do público contra usos ou divulgações razoavelmente
antecipadas.

II.

Garantir que os processos, as práticas e as soluções de Telemedicina

utilizadas estejam aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018),
mantendo os dados pessoais e sensíveis dos produtores rurais atendidos em sigilo e
segurança, sem compartilhá-los com terceiros, a partir do Termo de Uso e Política de
Privacidade de Dados que respeite os direitos dos titulares dos dados.
III.

Fornecer o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para telemedicina,

para que o produtor rural realize a análise, conheça e compreenda os termos do serviço de
assistência médica à distância a ser prestado.
IV.

Manter a segurança, privacidade e confidencialidade do acesso e dados dos

produtores rurais, preenchendo requisitos técnicos mínimos, como:
• Controle de acesso e de autenticação;
• Criptografia e descriptografia (endereçável) de dados;
• Certificação e assinatura digital (integridade);
• Segurança de Firewall; .
• Sistemas com controles de auditoria;
• Logoff automático;
• Armazenamento dos Dados (em nuvem; proibição de armazenamento local);
• Armazenamento de dados permanente;
• Portabilidade (Regras de Portabilidade que garantam a transferência dos
dados a outro servidor, mantendo-se o sigilo);
• Compatibilidade da tecnologia para que seja possível a portabilidade sem a
perda dos dados;
• Cláusula de Confidencialidade;
• Cláusula de Responsabilidade;
• Cláusula proibitiva de alteração unilateral da Política de Privacidade; e
• Outros.
V.

Armazenar a gravação, imagens, informações e demais documentos referentes

aos atendimentos na nuvem, mantendo-se o histórico de saúde completo do produtor rural e
evitando a necessidade de espaço nos servidores da CONTRATADA, que pode impactar na
performance da solução e nos atendimentos da CONTRATANTE, além de eliminar a

necessidade do papel e do armazenamento físico.
VI.

Realizar a validação do CPF do produtor rural, a partir da consulta na base de

dados do Sistema CNA/Senar, por meio do preenchimento de um cadastro.
VII.

Disponibilizar acesso para o agendamento e a realização do atendimento aos

produtores rurais cadastrados que atendem ao perfil definido pelo Sistema CNA/Senar.
VIII.

Estabelecer o termo de uso e política de privacidade de acordo com a

legislação em vigor a respeito da disponibilização dos dados das pessoas atendidas.
IX.

Realizar o agendamento e a confirmação do atendimento por meio dos

seguintes canais: aplicativo, e-mail, SMS e WhatsApp e site.
X.

Estabelecer critérios e formas de reagendar e/ou cancelar a consulta nos

casos em que não for possível o produtor ativar a vídeo chamada no horário determinado e/ou
tiver impedimentos técnicos para a realização do atendimento à distância.
XI.

Dispor da funcionalidade da Prescrição Digital, que já relaciona diversos

medicamentos, tornando o atendimento mais eficiente.
XII.

Dispor da funcionalidade do Prontuário Eletrônico do Usuário (PEP) de acordo

com as normas técnicas do CFM e da Lei nº 13.787/2018, o que agiliza o preenchimento das
informações, o atendimento e garante a segurança no armazenamento das mesmas,
compondo o histórico do produtor rural atendido.
XIII.

Orientar os produtores rurais (usuários) sobre as regras de acesso ou

dificuldades de fazer a conexão ou entrar na vídeo chamada, aplicando recursos de envio de emails e mensagens para confirmar e efetuar orientações sobre rotinas de preparo para a vídeo
chamada (exemplo: verificação dos dados do produtor rural (usuário), verificação da carga na
bateria do celular ou computador, verificação de conexão com a internet, orientação sobre o
ambiente em que o produtor rural (usuário) deverá estar para o atendimento).
XIV.

Oferecer treinamento e suporte aos profissionais do Sistema Cna/Senar,

sempre que necessário.sobre a plataforma, recursos de agendamento, cancelamento,
reagendamento.

XV.

Atender por meio de tecnologias digitais que promovem assistência médica

online aos produtores rurais (usuários) e que garantam a integridade, segurança e o sigilo das
informações, de forma a assegurar um serviço de suporte via telefone (0800), chat on-line,
WhatsApp ou e-mail disponível para o esclarecimento de dúvidas sobre a utilização do
sistema, bem como para a execução de tarefas de caráter corretivo ou não sobre seus dados.
XVI.

Estabelecer rotinas para replicação da base de dados dos atendimentos

realizados.
XVII.

Disponibilizar recursos para o envio de prescrição médica ao produtor rural

(usuário) e atestados via e-mail, SMS, WhatsApp e outros meios permitidos com descrições
necessárias para conferência junto à rede farmacêutica para atesto e veracidade das
informações em conformidade com às exigências previstas na legislação sanitária, e desde que
estejam assinados com certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileiras, fornecedora de certificados no padrão ICP-Brasil (Lei 12.682/2012).
XVIII.

Executar 02 (dois) tipos de telemedicina: a) atendimento em tempo real entre

médico e produtor rural; b) atendimento no qual o produtor rural ou médicos enviam ou
recebem informações, vídeos, registros ou exames não necessariamente no mesmo momento.
XIX.

Possuir uma equipe especializada de profissionais com disponibilidade e

acesso à solução de 02 (dois) tipos de telemedicina: a) atendimento em tempo real entre
médico e produtor rural; b) atendimento no qual o produtor rural ou médicos enviam ou
recebem informações, vídeos, registros ou exames não necessariamente no mesmo momento,
adotando

os

procedimentos

de

teleconsulta;

teleorientação;

teleinterconsulta

e

telemonitoramento , assim que o contrato for assinado pela CONTRATANTE.
XX.

Fornecer relatórios e painéis com os indicadores do atendimento, em tempo

real pré construídos como: a) número de agendamentos e reagendamentos realizados por UF
e canal; b) número de produtores rurais atendidos por UFs; c) atendimentos por especialistas
d) mapeamento das morbidades mais comuns e localização.
XXI.

Permitir que alguns relatórios novos sejam construídos de acordo com a

necessidade dos Órgãos de Fiscalização da Assistência à Saúde.
XXII.

Elaborar e disponibilizar para o usuário uma pesquisa de satisfação conforme

parâmetros aprovados pela CONTRATANTE.
XXIII.

Asseguar que as análises realizadas, provenientes dos dados bioestatísticos,

que tiverem a finalidade de estudo, pesquisa e publicações científicas sejam tratadas de forma
anônima de modo a garantir a proteção e o sigilo da identidade do produtor rural (usuário),
conforme

prevê a legislação brasileira, desde que previamente acordado com a

CONTRATANTE.
XXIV.

Emitir relatórios periódicos que permitam o acompanhamento da execução da

prestação dos serviços de forma a assegurar o perfeito cumprimento das ações de
telemedicina, sempre que requerido pela CONTRATANTE. Estes relatórios devem incluir
pesquisas de satisfação do usuário, de acordo com parâmetros aprovados pela
CONTRATANTE realizados em cada Federação ou Administração Regional. Esse período será
estabelecido no contrato e no plano de execução.
XXV.

Elaborar prestação de contas sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

XXVI.

Apresentar o Atestado de Capacidade Técnica comprovando que realiza

serviços de telemedicina em diferentes Estados do Brasil e com solução que atende aos
requisitos acima descritos.
XXVII.

Oferecer à CONTRATANTE suporte on-line, disponível 24 horas para

esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas.
XXVIII.
Informar à CONTRATANTE, por meio de relatório: remarcação,
cancelamento, impedimentos técnicos para a realização do atendimento à distância, dentre
outras possíveis alegações sobre vícios do serviço.
XXIX.
A Contratada deve atuar no sentido de identificar, na base de dados
disponbilizada pela CONTRATANTE o perfil do público-alvo, elaborando mensagens
customizadas para cada público e selecionando os melhores canais para multiplicar seus efeitos.
Seguem descritas as ações que ficarão sob responsabilidade da Contratada:


criar ações digitais para divulgação online do serviço de telemedicina para o público alvo;



criar e disparar e-mails e ou mensagens por outros canais divulgando as formas de acesso aos
agendamento das consultas para toda a base de dados cadastrada do Senar;



incentivar o acesso às consultas lembrando os usuários da importância de exames
preventivos, estimulando a saúde preventiva.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Após a prestação dos serviços demandados, a CONTRATADA apresentará Fatura de
Prestação de Serviços, Nota de Serviços ou Nota Fiscal/Fatura por e-mail. O crédito será efetuado em
conta bancária indicada pela licitante vencedora em até 10 (dez) dias úteis, contados do aceite do setor
responsável pelo recebimento.
Para liquidação dos valores relativos à execução do objeto, será ainda observado o que segue:


O Senar se reserva o direito de recusar-se ao recebimento, bem como de não efetuar o
pagamento correspondente, caso o objeto não esteja em estrita conformidade com as
Especificações Técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA e do Contrato;



As Faturas de Fornecimento ou de Prestações de Serviços, Notas de Serviços ou Nota
Fiscal/Fatura não aprovadas pelo Senar serão devolvidas a CONTRATADA, para as
devidas correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando-se para
pagamento o prazo estabelecido neste edital, a partir da sua reapresentação, sem qualquer
tipo de correção de seu valor.



As faturas/Notas fiscais devem ser emitidas dentro do mês de competência em que o
serviço correspondente foi executado.



Em se tratando de serviços cuja execução se inicia e finda em meses diferentes, as
faturas/notas fiscais devem ser emitidas dentro do mês de competência em que o serviço
correspondente foi concluído.



O pagamento mensal corresponderá a base de dados informada pela CONTRATANTE
(número de vidas assistidas no período apurado).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1.

Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitado, facilitando-lhe o cumprimento dos

serviços ora contratados;
10.2.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com os termos previstos neste Termo de Referência, no contrato e nos termos de sua
proposta;
10.3.

Disponibilizar acesso a base de dados de produtores rurais atendidos pela Assistência

Técnica e Gerencial do Senar, estabelecendo as regras de acesso conforme previsto na Lei de
Proteção de Dados;

10.4.

Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, por meio de empregado

especialmente designado para o acompanhamento do contrato;
10.5.

Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas

na execução dos serviços e comunicando-o da eventual aplicação de penalidades;
10.6.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA com relação ao objeto licitado;
10.7.

Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA antes de efetuar o

pagamento devido;
10.8.

Efetuar o pagamento dos serviços prestados do objeto contratual, no prazo e

condições estabelecidas.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel timbrado da empresa)
Ao
SENAR/ADM.CENTRAL
Pregão Eletrônico nº 09/2022 – Serviço de Telemedicina
VALOR (R$) UNITÁRIO POR VIDA
ASSISTIDA
PRODUTO

ITEM

Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3

Até
40.000
vidas assistidas

40.001
até
80.000
vidas assistidas

80.001
até
100.000
vidas assistidas

SERVIÇO DE
TELEMEDINA

1

VALOR GLOBAL MÉDIO*
(R$)

(Preencher conforme instruções e planilha
exemplificativa constantes no Item 5.6, alínea “d”,
do Edital).

1) Valor Total da Proposta por extenso: (__________________________________).
2) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
3) Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento objeto
desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de
seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam
direta ou indiretamente nesta contratação.
4)

Dados da empresa:

Razão Social:________________________________________________________;
CNPJ (MF) nº:________________________________________________________;
Inscrição Estadual nº: _________________________________________________;
Representante(s)
legal(is)
com
poderes
para
assinatura
do
___________________________________________________________________;
 Cargo:_____________________CPF:_________________RG:________________;
 EndereçoComercial: ___________________________________________________
Fone:_________________E-mail:__________________ CEP: _________________;
5)
Dados bancários:
 Banco:_______________Agência:___________ContaCorrente:_______________





 Contato:____________________ Fone/Ramal/e-mail: _________________________
Local e data
________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal (nome e CPF)

contrato

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº: XXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: XXX/22
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, entidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criado pela Lei nº 8.315, de 23/12/91, com seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 566, de
10/06/92, com sede no SGAN 601 – Módulo K – Ed. Antônio Ernesto de Salvo – 1º Andar - Brasília-DF, inscrito
no CNPJ/MF sob nº 37.138.245/0001-90, doravante denominado Senar, neste ato representado pelo pelo
Presidente do Conselho Deliberativo, João Martins da Silva Junior, brasileiro, casado, administrador e produtor
rural, portador da carteira de identidade nº 413.001-49, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº
002.114.945-34, RESOLVE, tendo em vista o resultado do PREGÃO Nº 09/2022, REGISTRAR OS PREÇOS da
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada FORNECEDORA, neste ato
representada pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXX ,observadas as condições previstas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 09/2022 e seus Anexos, bem como as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitandose às normas do Regulamento de Licitações e de Contratos SENAR, na sua redação atual.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preço para prestação de serviços de telemedicina, sob demanda, em
tempo real on – line (síncrona) e off-line (assíncrona) para produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e
Gerencial do Senar, nas especialidades médico da família e comunidade ou clínico geral, com atendimento em todos
dias da semana, 24 horas por dia, na modalidade teleconsulta.
1.2. Os itens/quantidades discriminadas são meramente estimativas, podendo ocorrer que alguns itens e/ou as
quantidades totais não sejam demandados no decorrer da vigência deste instrumento. A execução efetiva se
dará mediante ordens de serviço específicas, condicionadas à disponibilidade de recursos orçamentários
quantitativos e saldo de serviços cujos preos estão sendo registrados, não cabendo à FORNECEDORA
quaisquer direitos a indenização ou compensação na hipótese de o referido valor total estimado não ser
demandado, seja a que título for.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços ora registrados são os especificados na tabela abaixo, conforme proposta definitiva da
FORNECEDORA, no valor total de R$ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), já incluídos todos os tributos e encargos
legais:

VALOR (R$) POR VIDAS ASSISTIDAS
FAIXAS DE UTILIZAÇÃO
VALOR GLOBAL MÉDIO
(R$)
ITEM

PRODUTO

Até
40.000

40.001 até
80.000

80.001
até
100.000

1
1

2

3

SERVIÇO DE
TELEMEDINA

(Preencher conforme
instruções e planilha
exemplificativa constantes no
Item 5.6 e seguintes do Edital).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
Os serviços serão prestados de acordo com as necessidades do Senar, nos termos previstos no Edital do
Pregão Eletrônico nº 09/22 e seus Anexos, e no Regulamento de Licitação e Contratos do SENAR, na sua
redação atual.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, condicionada à existência de saldo dos quantitativos
registrados bem como da demonstração de vantajosidade dos preços vigentes frente aos praticados no mercado
na época da prorrogação.
4.2. Os quantitativos e valores registrados não se restabelecem nas eventuais prorrogações de vigência da Ata
de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.
Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura desta Ata os preços registrados poderão ser
reajustados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPC-A, do IBGE, desde que solicitado pela
FORNECEDORA e aprovado pelo Senar. Caso a Contratada não requeira tempestivamente o reajuste e
prorrogue a ARP sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. Não haverá, em nenhuma hipótese, reajuste
automático.
5.2.
O Registro de Preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço registrado, de exigir a
aquisição, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver preços mais
vantajosos;
CLÁUSULA SEXTA – DA ADESÃO À ARP
6.1.
As Administrações Regionais do Senar e os demais Serviços Sociais Autônomos poderão aderir à
presente Ata de Registro de Preços mediante solicitação formal ao Diretor-Geral do Senar.
Brasília-DF,

João Martins da Silva Junior
Presidente do Conselho Deliberativo
SENAR

de novembro de 2022.

Representante legal
FORNECEDORA

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº_______QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL –
SENAR/ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
E
A
EMPRESA_____________________________.

Processo Eletrônico nº: 0016/2022
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criado pela Lei nº 8.315, de 23/12/91, com seu Regulamento
aprovado pelo Decreto nº 566, de 10/06/92, sediado no SGAN 601 – Módulo K – Ed. Antonio Ernesto de
Salvo, 1º andar, Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob nº 37.138.245/0001-90, doravante denominado
Senar, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, João Martins da Silva Junior,
brasileiro, casado, administrador e produtor rural, portador da carteira de identidade nº 00.413.001-49,
expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 002.114.945-34, e a empresa
_______________________________, CNPJ_______________, endereço_____________________,
telefone: (___)_____________; e-mail:________________, representada pelo seu________ o Sr. ou
Srª___________________,naturalidade,
profissão,
telefone:
(____)_______________
email_______________, CPF nº__________________ e RG nº_______________, SSP/UF, doravante
denominada Contratada tem entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, com
fulcro no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, conforme Pregão Eletrônico nº 09/2022, com
a Ata de Registro de Preços nº XXxxxx e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a Prestação de serviços de telemedicina, sob demanda, em tempo real on –
line (síncrona) e off-line (assíncrona) para produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial do
Senar, nas especialidades médico da família e comunidade ou clínico geral, com atendimento em todos dias da
semana, 24 horas por dia, na modalidade teleconsulta., tudo conforme disposto no Termo de Referência
(Anexo I).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução do presente Contrato se dará em estrita consonância com o Processo Eletrônico nº 016/2022,
Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2022, seus Anexos e da Proposta de Preços da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitado, facilitando-lhe o cumprimento dos serviços ora
contratados;
3.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com os
termos previstos neste Termo de Referência, no contrato e nos termos de sua proposta;
3.3. Disponibilizar acesso a base de dados de produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica do
Senar, estabelecendo as regras de acesso conforme previsto na lei de proteção de dados;
3.4. Acompanhar e Fiscalizar a prestação dos serviços, por meio de empregado especialmente designado
para o acompanhamento do contrato;
3.5. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na execução dos
serviços e comunicando-o da eventual aplicação de penalidades;
3.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com
relação ao objeto licitado;
3.7. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA antes de efetuar o pagamento devido;
3.8. Efetuar o pagamento dos serviços prestados do objeto contratual, no prazo e condições estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Para a prática da telemedicina é importante que os profissionais cumpram as exigências éticas e legais
mínimas, bem como observem alguns cuidados na implementação e prestação dos serviços remotos.
Aspectos relacionados à proteção de dados, definição dos critérios clínicos, operacionais e protocolos de
atendimento, informações prévias necessárias, registros, formalização criteriosa de documentos, dentre
outros, devem ser cuidadosamente observados pela CONTRATADA, a fim de se evitar problemas futuros.
Assim, a CONTRATADA responsabiliza-se a:
I. Utilizar solução de telemedicina que atenda as normas técnicas do CFM e as normas de segurança da
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), que estabelece um conjunto de regras nacionais para
proteção de certas informações de saúde. Ressalta-se que as normas técnicas do CFM dizem respeito à
guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional.
Os três itens principais da HIPAA são:


assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de todos os ePHI (eletronic personal health information) que criam, recebem, mantêm ou
transmitem;
 identificar e proteger contra ameaças razoavelmente antecipadas à
segurança ou integridade da informação;
 proteger os dados do público contra usos ou divulgações razoavelmente
antecipadas.
II. Garantir que os processos, as práticas e as soluções de Telemedicina utilizadas estejam aderentes à Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018), mantendo os dados pessoais e sensíveis dos

produtores rurais atendidos em sigilo e segurança, sem compartilhá-los com terceiros, a partir do Termo de
Uso e Política de Privacidade de Dados que respeite os direitos dos titulares dos dados.
III. Fornecer o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para telemedicina, para que o produtor rural
realize a análise, conheça e compreenda os termos do serviço de assistência médica à distância a ser
prestado.
IV. Manter a segurança, privacidade e confidencialidade do acesso e dados dos produtores rurais,
preenchendo requisitos técnicos mínimos, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controle de acesso e de autenticação;
Criptografia e descriptografia (endereçável) de dados;
Certificação e assinatura digital (integridade);
Segurança de Firewall;
Sistemas com controles de auditoria;
Logoff automático;
Armazenamento dos Dados (em nuvem; proibição de armazenamento local);
Armazenamento de dados permanente;
Portabilidade (Regras de Portabilidade que garantam a transferência dos dados a
outro servidor, mantendo-se o sigilo);
Compatibilidade da tecnologia para que seja possível a portabilidade sem a perda
dos dados;
Cláusula de Confidencialidade;
Cláusula de Responsabilidade;
Cláusula proibitiva de alteração unilateral da Política de Privacidade; e
Outros.

V. Armazenar a gravação, imagens, informações e demais documentos referentes aos atendimentos na
nuvem, mantendo-se o histórico de saúde completo do produtor rural e evitando a necessidade de espaço
nos servidores da CONTRATADA, que pode impactar na performance da solução e nos atendimentos da
CONTRATANTE, além de eliminar a necessidade do papel e do armazenamento físico.
VI. Realizar a seleção/triagem dos candidatos que possuem perfil definido pelo Sistema CNA/Senar, por
meio do preenchimento de um cadastro.
VII. Validar o CPF do produtor rural, a partir da consulta de bases atualizadas como a da Serasa Experian e
Boavista e, da base de dados do Sistema CNA/Senar.
VIII. Disponibilizar acesso para o agendamento e a realização do atendimento aos produtores rurais
cadastrados que atendem ao perfil definido pelo Sistema CNA/Senar.
IX. Estabelecer o termo de uso e política de privacidade de acordo com a legislação em vigor a respeito da
disponibilização dos dados das pessoas atendidas.
X. Realizar o agendamento e a confirmação da triagem e do atendimento através do e-mail, SMS,
WhatsApp e site.
XI. Estabelecer critérios e formas de reagendar e/ou cancelar a consulta nos casos em que não for possível
o produtor ativar a vídeo chamada no horário determinado e/ou tiver impedimentos técnicos para a
realização do atendimento à distância.

XII. Dispor da funcionalidade da Prescrição Digital, que já relaciona diversos medicamentos, tornando o
atendimento mais eficiente.
XIII. Dispor da funcionalidade do Prontuário Eletrônico do Usuário (PEP) de acordo com as normas técnicas
do CFM e da Lei nº 13.787/2018, o que agiliza o preenchimento das informações, o atendimento e garante
a segurança no armazenamento das mesmas, compondo o histórico do produtor rural atendido.
XIV. Orientar permanentemente os produtores rurais (usuários) sobre as regras de acesso ou dificuldades
de fazer a conexão ou entrar na vídeo chamada, aplicando recursos de envio de e-mails e mensagens para
confirmar e efetuar orientações sobre rotinas de preparo para a vídeo chamada (exemplo: verificação dos
dados do produtor rural (usuário), verificação da carga na bateria do celular ou computador, verificação de
conexão com a internet, orientação sobre o ambiente em que o produtor rural (usuário) deverá estar para o
atendimento).
XV. Oferecer suporte a implantação de salas de atendimento remoto em unidades dos sindicatos rurais,
sempre que necessário, assim como treinamento para os profissionais alocados para este espaço para a
utilização dos recursos oferecidos.
XVI. Apoiar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a interface com o sistema de saúde (público ou
privado) para o cuidado continuado dos produtores rurais (usuários).
XVII. Atender por meio de tecnologias digitais que promovem assistência médica online aos produtores
rurais (usuários) e que garantam a integridade, segurança e o sigilo das informações, de forma a assegurar
um serviço de suporte via telefone, chat on-line, WhatsApp ou e-mail disponível para o esclarecimento de
dúvidas sobre a utilização do sistema, bem como para a execução de tarefas de caráter corretivo ou não
sobre seus dados.
XVIII. Estabelecer rotinas para replicação da base de dados dos atendimentos realizados.
XIX. Disponibilizar recursos para o envio de prescrição médica ao produtor rural (usuário) e atestados via email, SMS, WhatsApp e outros meios permitidos com descrições necessárias para conferência junto à rede
farmacêutica para atesto e veracidade das informações em conformidade com às exigências previstas na
legislação sanitária, e desde que estejam assinados com certificado digital no padrão da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileiras, fornecedora de certificados no padrão ICP-Brasil (Lei 12.682/2012).
XX. Possuir uma equipe especializada de profissionais com disponibilidade e acesso à solução de
telemedicina para a realização dos serviços de triagem e atendimento, assim que o contrato for assinado
pela CONTRATANTE.
XXI. Fornecer relatórios e painéis com os indicadores do atendimento, em tempo real pré construídos como:
a) número de agendamentos e reagendamentos realizados por UF e canal; b) número de produtores rurais
que passaram pela triagem por UF; c) número de produtores rurais atendidos por UFs; d) atendimentos por
especialistas e) mapeamento das morbidades mais comuns e localização.
XXII. Permitir que alguns relatórios novos sejam construídos de acordo com a necessidade dos Órgãos de
Fiscalização da Assistência à Saúde.
XXIII. Assegurar que as análises realizadas, provenientes dos dados bioestatísticos, que tiverem a
finalidade de estudo, pesquisa e publicações científicas sejam tratadas de forma anônima de modo a garantir

a proteção e o sigilo da identidade do produtor rural (usuário), conforme prevê a legislação brasileira, desde
que previamente acordado com a CONTRATANTE.
XXIV. Emitir relatórios periódicos que permitam o acompanhamento da execução da prestação dos serviços
de forma a assegurar o perfeito cumprimento das ações de telemedicina, sempre que requerido pela
CONTRATANTE. Estes relatórios devem incluir pesquisas de satisfação do usuário, de acordo com
parâmetros aprovados pela CONTRATANTE realizados em cada Federação ou Adminsitração Regional.
Esse período será estabelecido no contrato e no plano de execução.
XXV. Elaborar prestação de contas sempre que solitado pela CONTRATANTE.
XXVI. Apresentar o Atestado de Capacidade Técnica comprovando que já realiza Triagem e Atendimento
Médico em diferentes Estados do Brasil e com solução de telemedicina que atende aos requisitos acima
descritos.
XXVII. Adotar os procedimentos de teleconsulta; teleorientação; teleinterconsulta e telemonitoramento.
XXVIII. Executar 02 (dois) tipos de telemedicina: a) atendimento em tempo real entre médico e produtor
rural; b) atendimento no qual o produtor rural ou médicos enviam ou recebem informações, vídeos, registros
ou exames não necessariamente no mesmo momento.
XXIX. Oferecer à CONTRATANTE suporte on-line, disponível 24 horas para esclarecimento de dúvidas e
resolução de problemas.
XXX. Informar à CONTRATANTE, por meio de relatório: remarcação, cancelamento, impedimentos técnicos
para a realização do atendimento à distância, dentre outras possíveis alegações sobre vícios do serviço.
4.2. A Contratada deve atuar no sentido de identificar corretamente o público-alvo, elaborando mensagens
customizadas para cada público e selecionando os melhores canais para multiplicar seus efeitos. Seguem
descritas as ações que ficarão sob responsabilidade da Contratada:




Criar ações digitais para divulgação on-line do serviço de telemedicina para o público-alvo;
Criar e disparar e-mails e ou mensagens por outros canais divulgando as formas de aceso ao
agendamento das consultas para toda a base de dados cadastrada do Senar;
Incentivar o acesso às consultas lembrando os usuários da importância de exames preventivos,
estimulando a saúde preventiva.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O valor estimado do presente contrato é de R$ xxxxxxx, (xxxxxxxx), pela integralidade dos serviços,
já incluídos todos os tributos e encargos legais, devendo obedecer aos preços definidos na Proposta de
Preços, discriminadas abaixo:

VALOR (R$) POR VIDAS ASSISTIDAS
FAIXAS DE UTILIZAÇÃO
PRODUTO

ITEM

Até
40.000

40.001 até
80.000

80.001
até
100.000

1

2

3

VALOR GLOBAL MÉDIO
(R$)

SERVIÇO DE
TELEMEDINA

1

5.2. Os valores e as quantidades ora estabelecidos são meramente estimativos, e não se confundem com
os valores e quantidades a serem efetivamente fornecidas, não cabendo à Contratada quaisquer direitos a
indenização ou compensação na hipótese de o referido valor total estimado não ser atingido, seja a que
título for.
5.3. No valor do contrato estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos,
obrigações trabalhistas e previdenciárias e demais despesas diretas e indiretas em geral necessárias para
a prestação dos serviços contratados.
5.4. Após a prestação dos serviços demandados, a CONTRATADA apresentará Fatura de Prestação de
Serviços, Nota de Serviços ou Nota Fiscal/Fatura por e-mail. O crédito será efetuado em conta bancária
indicada pela licitante vencedora em até 10 (dez) dia úteis, contados do aceite do setor responsável pelo
recebimento.
5.5. Para liquidação dos valores relativos à execução do objeto, será ainda observado o que segue:
a) O SENAR reserva-se o direito de recusar-se ao recebimento, bem como de não efetuar o
pagamento correspondente, caso o objeto não esteja em estrita conformidade com as
Especificações Técnicas constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e do Contrato;
b) As Faturas de Fornecimento ou de Prestações de Serviços, Notas de Serviços ou Nota
Fiscal/Fatura não aprovadas pelo SENAR serão devolvidas a CONTRATADA, para as devidas
correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando se para pagamento o prazo
estabelecido neste edital, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu
valor.
c)

As faturas/Notas fiscais devem ser emitidas dentro do mês de competência em que o serviço
correspondente foi executado.

d) Em se tratando de serviços cuja execução se inicia e finda em meses diferentes, as faturas/Notas
fiscais devem ser emitidas dentro do mês de competência em que o serviço correspondente foi
concluído.
e) O pagamento mensal corresponderá ao número de cadastros realizados no mês de competência.

5.6. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA poderão ser suspensos em virtude de
descumprimento de qualquer obrigação que lhe for imposta, decorrente de penalidade ou inadimplência.
5.7. Os pagamentos se farão mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA, de nº XX,
agência nº , Banco do xxxxxxxxxxx.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado mediante acordo entre as Partes, por intermédio de Termos Aditivos, não podendo ultrapassar,
inclusive com suas eventuais prorrogações o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1.
Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior,
à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:
a) Advertência, por escrito;
b) Multas, inclusive cumulativamente;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os
contratantes pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos;
7.2.
Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária
de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total que lhe é devido no mês em que se der a ocorrência,
enquanto perdurar o descumprimento.
7.3.
A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito
ou força maior impeditivas da prestação dos serviços, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da
data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.
7.4.
As multas serão cobradas, a critério da CONTRATANTE, por uma das formas a seguir
enumeradas:
a) Mediante descontos nos recebimentos a que a contratada tiver direito;
b) Mediante cobrança judicial.
7.5.

As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

7.6.
Constituem causas de rescisão, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:
a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, ou subcontratar os serviços que constituem objeto
deste Contrato, sem a prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no presente contrato;
c) Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na
aplicação de multa;
d) Ocorrer a decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA.

7.7.
Na hipótese de rescisão por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA terá direito ao
recebimento das faturas correspondentes aos serviços que tiverem sido prestados e aceitos.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará a CONTRATANTE o
direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento
convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR por
prazo não superior a 02 (dois) anos.
8.2. O Contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes, ou unilateralmente, desde que a
outra seja comunicada por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do
cumprimento das obrigações contratuais assumidas até a data da rescisão.
CLÁUSULA NONA – DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E DAS REGRAS ANTICORRUPÇÃO
9.1. No desenvolvimento das atividades relacionadas com a execução deste Contrato, as Partes
observarão, no que couber, as disposições da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e da Lei nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e respectivas regulamentações,
comprometendo-se, Contratante e Contratada, a procederem ao correto e adequado tratamento de dados
pessoais a que tiverem acesso, inclusive pugnando pelo estrito e fiel cumprimento de suas obrigações
contratuais relacionadas ao tema.
9.2. A sujeição das Partes, no que couber, às disposições da Lei nº 12.965/2014 e ao seu decreto
regulamentador, não implica qualquer obrigação específica em matéria de privacidade e proteção de
dados pessoais. Nessa hipótese, o adimplemento de tal obrigação recai sobre os provedores de
conexão e aplicação, em sua relação com os internautas e/ou usuários finais.
9.3. A Contratada deverá sempre proceder conforme as instruções/orientações recebidas da Contratante
no que se refere ao tratamento dos dados pessoais no âmbito deste Contrato, sendo que as
instruções/orientações são consideradas como (i) as contidas neste Contrato; (ii) as inseridas na Política de
Privacidade do Sistema CNA/SENAR, disponível em www.cnabrasil.org.br; e (iii) outras instruções
eventualmente repassadas por escrito ao longo da execução do Contrato.
9.4. Nos limites e nos termos da legislação aplicável, fica a Contratada, dentre outras atribuições e
responsabilidades, obrigada a (i) realizar o tratamento de dados pessoais única e exclusivamente para
cumprir o objeto deste Contrato e as demais obrigações nele contidas; (ii) proceder ao tratamento de dados
pessoais apenas quando haja base legal que o permita; (iii) obter o consentimento do titular dos dados
pessoais, quando necessário; (iv) informar, corrigir, completar, excluir e/ou bloquear dados pessoais caso
assim solicitado pelo titular dos dados e/ou pela Contratante; e (v) adotar medidas físicas, técnicas,
administrativas e organizacionais, implementar ferramentas e utilizar tecnologias que sejam necessárias e
suficientes para garantir a efetiva proteção, segurança e inviolabilidade dos dados pessoais a que tenha
acesso em razão deste Contrato.
9.5. A Contratada somente poderá subcontratar qualquer parte dos serviços ora contratados para
terceiros (“suboperador”), inclusive e especialmente quando esses serviços subcontratados envolverem o
tratamento de dados pessoais, mediante prévia e expressa autorização da Contratante. Nesse caso, a
Contratada permanecerá como única e exclusiva responsável, perante a Contratante, por tudo quanto
disposto neste instrumento, mas deverá celebrar um contrato escrito com o suboperador (i) sub-rogando-o

no cumprimento das obrigações que lhe são impostas neste Contrato, inclusive no que se refere à proteção
de dados; e (ii) estabelecendo medidas técnicas e organizacionais que o suboperador deverá
implementar para desenvolver o serviço subcontratado em conformidade com a legislação aplicável.
9.6. A Contratada deverá notificar a Contratante quanto a eventuais reclamações e/ou solicitações
recebidas de titulares de dados pessoais e referentes ao tratamento que lhes é deferido, como, por
exemplo, para correção, exclusão, complementação e/ou bloqueio de dados pessoais. A Contratada não
deverá responder às eventuais reclamações e/ou solicitações, salvo prévia e expressa autorização da
Contratante.
9.7. A Contratante notificará a Contratada, em até 48h (quarenta e oito horas), para a imediata adoção
das providências cabíveis, quando constatar (i) descumprimento, por parte da Contratada, ainda que
apenas suspeito, dos termos de qualquer legislação aplicável à proteção de dados; (ii) descumprimento de
obrigações contratuais relativas ao tratamento dos dados pessoais; (iii) violação de segurança de dados
pela/na Contratada ou pelo/no suboperador; (iv) exposição e/ou ameaça à proteção e segurança de
dados pessoais, no âmbito da Contratada ou do suboperador; (v) recebimento de qualquer ordem, emitida
por autoridade judicial ou administrativa (inclusive da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD)
que tenha, por objetivo, obter quaisquer informações relativas ao tratamento de dados pessoais decorrente
deste Contrato.
9.8. Cada parte se obriga, ainda, a (a) informar imediatamente a outra em caso de quebra de segurança em
relação aos dados pessoais a que tiverem acesso em razão desse Contrato, devendo haver mútua
colaboração para a apuração de responsabilidades e para mitigar danos; (b) assegurar aos titulares dos
dados o pleno e efetivo exercício ao direito de informação, acesso e oposição, na forma da Lei.
9.9. A Contratada compromete-se, também, a auxiliar e cooperar tempestivamente com a Contratante
quando (i) a Contratante tiver que cumprir com obrigações judiciais e/ou administrativas, em processos
e/ou quaisquer outros procedimentos relacionados a tratamento de dados pessoais obtidos e/ou
compartilhados em razão deste Contrato, sendo que a Contratada deverá fornecer informações e todo tipo
de auxílio disponível, a fim de contribuir para a demonstração da lisura da Contratante e/ou para mitigação
de sua responsabilidade; e (ii) a Contratante tiver que cumprir com obrigações derivadas dos direitos dos
titulares dos dados pessoais garantidos pela legislação aplicável, sendo que a Contratada deverá fornecer
informações e contribuir para sanar, tempestivamente, a reclamação e/ou solicitação do titular.
9.10. A Contratada não está autorizada, pela Contratante, a compartilhar, alienar, permutar, ceder, doar,
publicar e/ou transferir, de qualquer forma, os dados pessoais que sejam obtidos, se originem, ou sejam
criados a partir do tratamento de dados decorrente da execução do objeto deste Contrato e das obrigações
nele previstas.
9.11. A Contratada se compromete a devolver todos os dados pessoais que vier a ter acesso em até 30
(trinta) dias corridos, sem manter cópia(s) armazenada(s), quando (i) a Contratante solicitar; (ii) ocorrer a
extinção deste Contrato, por qualquer motivo. Em adição, a Contratada não deve guardar, armazenar
e/ou reter os dados pessoais por tempo superior ao prazo legal ou necessário para a execução do presente
Contrato.
9.12. A violação dos preceitos legais aplicáveis, por qualquer das Partes, sujeita a infratora às sanções
contratuais, civis e penais decorrentes.
9.13. Caso realize o tratamento de dados pessoais em desrespeito às instruções fornecidas pela
Contratante, à Política de Privacidade do Sistema CNA/SENAR, ao disposto neste instrumento, e/ou à
legislação aplicável, a Contratada será única e integralmente responsável por qualquer dano e/ou prejuízo
causado à Contratante, ao titular dos dados pessoais e/ou a quaisquer outras pessoas, assim
respondendo inclusive pelos atos do suboperador. A Contratada se obriga a manter a Contratante sempre
indene quanto a eventuais custos, despesas, danos e/ou prejuízos decorrentes, direta ou indiretamente, do

descumprimento de suas instruções, da Política de Privacidade, do disposto neste instrumento e/ou da
legislação aplicável, a qualquer tempo, inclusive após a extinção, por qualquer motivo, do presente
Contrato, ficando, ainda, assegurado à Contratante o direito de regresso face à Contratada por ações e/ou
omissões dela própria e/ou do suboperador.
9.14. As Partes declaram neste ato que estão cientes, conhecem e entendem os termos das leis
anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente Contrato, em
especial a Lei nº 12.846/2013 e seu respectivo Decreto nº 11.129/2022 (em conjunto denominadas
“Regras Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação
das disposições destas Regras Anticorrupção.
9.15. As Partes, por si e por seus sócios, administradores, diretores, empregados, prestadores de serviço e
agentes que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante e para
a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais
aplicáveis e declaram neste ato que: (i) não violaram, violam ou violarão as Regras Anticorrupção; e (ii)
têm ciência de que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhecem as
consequências possíveis de tal violação.
9.16. Qualquer descumprimento das Regras Anticorrupção por qualquer das Partes, em qualquer um dos
seus aspectos, ensejará a rescisão motivada imediata do presente Contrato, independentemente de
qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato e, em caso de ato e/ou omissão
que possa ser interpretado como uma violação desta Cláusula, em vez de denunciar o Contrato, a parte
inocente, a seu exclusivo critério, poderá suspender os efeitos do presente Contrato até o final da
investigação relacionada a tal violação, enviando uma notificação à parte sob investigação a este respeito
com efeitos imediatos, sem que a parte inocente incorra em qualquer penalidade ou responsabilidade
perante a parte sob investigação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
A execução do contrato será acompanhada por NONONONONON, empregado integrante do quadro de
pessoal do SENAR Central.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS COMPLENTAÇÕES OU ACRÉSCIMOS
As complementações ou acréscimos ao presente instrumento obedecerão ao estabelecido no art. 30, do
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DEMAIS DOCUMENTOS
Para todos os efeitos, integram o presente contrato os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2022 e todos os seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Será de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas decorrentes da prestação
dos serviços, inclusive salários de seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos, encargos
sociais e outras despesas que porventura surjam ou venham a ser criadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE
14.1. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato os preços poderão ser reajustados
com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPC-A, do IBGE, desde que solicitado pela
Contratada e aprovado pelo Senar. Caso a Contratada não requeira tempestivamente o reajuste e
prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
14.2 O reajuste deverá ser solicitado pela contratada. Não haverá, em nenhuma hipótese, reajuste
automático.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
O presente Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto a acréscimos e supressões limitados a 25% do
valor total contratado, mediante acordo entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as disposições do
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o foro do Distrito Federal para dirimir qualquer dúvida resultante do cumprimento deste Contrato.
E por estarem, assim, justos e contratados, e para um só efeito legal, firmam o presente instrumento, em 02
vias de igual teor e forma.
Brasília-DF, XX de outubro de 2022.

_______________________________________________
João Martins da Silva Junior – Presidente do Conselho Deliberativo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

____________________________________________
Responsável Legal - Cargo
CONTRATADA

