
 

        

                     

                 

                    ESTADO DE SANTA CATARINA 

                   

                    MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                     

                 

1º RETIFICAÇÃO DO 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 retifica nesta data o Processo Licitatório nº 

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

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. 

 

RESOLVE: 

I – Retificar o edital:  

 

Retificar atos referente a forma de execução do objeto. 

Fica acrescido no anexo 01 do edital “Termo de referência - Item VI - 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, a seguinte exigência: 

 

Para a execução dos serviços serão necessárias 10 horas semanais, de 

forma presencial, para prestação de serviços na Unidade Básica de 

Saúde. 

 

II – Retificar a data de julgamento do processo.  

Onde se lê: O julgamento do presente processo será no dia 19/01/2022 

ás 09:00. 

 

Leia-se: O julgamento do presente processo será no dia 03/02/2022 ás 

09:00 horas. Com possibilidade de incluir propostas até as 08:00 Horas 

do mesmo dia. 

 

III - Demais Cláusulas e Condições PERMANECEM INALTERADAS.  

DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, das 08h00 

às 12h00 e das 13h30 min e as 17h30 min ou pelo email 

licita@riodasantas.sc.gov.br ou Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.    

 

Rio das Antas (SC), 18 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Amauri Brandalise 

Gestor do FMS 
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