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RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022/FMS 

 

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Rio das Antas, comunica a 

quem possa interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº 

0001/2022-FMS na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 0001/2022/FMS.  

 

O julgamento do presente processo será no dia 19/01/2022 as 09:00 

horas, através do Sistema de Pregão na Forma Eletrônica. Modo de 

disputa: ABERTO. Tendo como Objeto:  

 

Prestação de serviço e treinamento de servidores públicos no 

sistema de informação do DATA/SUS ministério da saúde, do sistema 

nacional de cadastro de estabelecimento de saúde (SCNES), boletim 

de produção ambulatorial (BPA/MAG), sistema de informação 

ambulatorial (SIA/SUS), ficha programática orçamentária (FPO/MAG), 

sendo atualização de versões, atualização periódica de banco de 

dados, cadastros de estabelecimento, equipes, profissionais 

conforme solicitado, geração de arquivos no SCNES e envio dos 

mesmo para o DATASUS para atualização, importação de produção dos 

arquivos de produção mensal, envio de arquivos através do DATASUS, 

com fornecimento de apostila desenvolvida pela contratada, auxílio 

na elaboração do Plano Municipal de Saúde, relatórios gestão, 

pactuações, alimentação e manutenção do DIGISUS, controle e envio 

de dados dos indicadores de saúde, monitoramento de produção 

seguido de relatórios a gestão da Saúde. Tudo conforme as normas 

vigentes no país e as condições estabelecidas no edital completo. 

 

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (por item). 

 

O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, 

por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e 

Leilões, (www.bll.org.br). 

 

BASE LEGAL: Lei 10.024/19, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decretos 

Municipal nºs 23/2020, 44/2021 e 118/2021. 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em 

horário de expediente, ou pelo e-mail licita@riodasantas.sc.gov.br 

ou Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.    

 

Rio das Antas (SC), 05 de Janeiro de 2022.  

 

 

 

Amauri Brandalise 

Gestor do FMS 

 

http://www.bll.org.br/
mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br

