
Diário Oficial Eletrônico  n. 10.645 29 de setembro de 2021 Página 84

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MS – SEFAZ, através da Coordenadoria de Licitação-COLIC/SUCOMP/
SAD, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado de Mato Grosso 
do Sul, conforme a Lei n°3.394/2007, com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) – PROFISCO/MS, torna pública a realização da licitação abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS COM LEITURA 1D E 2D/QRCODE ACOMPANHADO 
DE BASE FIXADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERMANENTES À COORDENADORIA DE 
FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO – COFIMT. 
PREGÃO ELETRÔNICO: 0021/2021  
PROCESSO: 11/008.238/2021

ABERTURA DA SESSÃO: Às 15:00 horas do dia 19 de outubro de 2021, (HORÁRIO LOCAL).
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: www.compras.ms.gov.br

O edital, adendos e demais avisos, encontram–se disponíveis aos interessados gratuitamente no site www.
compras.ms.gov.br.
Aplicam-se a esta licitação as leis números 8.666/1993 e 10.520/2002.

Campo Grande/MS, 28 de setembro de 2021.
Coordenadoria de Licitação-COLIC/SUCOMP/SAD

DÉCIMO SEGUNDO ADENDO

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS/SES, através da Coordenadoria de Licitação e Registro de Preço/
SUCOMP/SAD, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado 
conforme a Lei n°3.394/2007 torna público sexto adendo do credenciamento abaixo

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DO 
TELESSAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL
CREDENCIAMENTO: 006/2018 – Edital 005/2018 SES
PROCESSO: 27/003.607/2018

ALTERAÇÕES: 1) Reabrir o período de credenciamento do edital, passando a constar:
PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: Do dia 04/10/2021 à 20/10/2021 até as 23h59m. 
2) Reabrir inscrições para as funções demandadas conforme quadro abaixo:

Função Município Requisitos Atribuições

Analista de 
Sistemas

Campo 
Grande

- Graduação ou pós-graduação na área de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da 
Computação, Sistemas de Informação, Análise e 
Projeto de Sistemas, Ciências da Informação ou 
Gestão de TI;
- Comprovar conhecimentos básicos/
intermediários de Orientação a Objetos;
- Comprovar conhecimentos básicos/
intermediários de bancos de dados relacionais;
- Comprovar proficiência na linguagem de 
programação PHP;
- Ter boa comunicação escrita e oral.
Desejável
- Conhecimentos intermediários nas linguagens 
PHP e JavaScript;
- Conhecimentos intermediários de HTML5 e CSS;
- Conhecimentos intermediários em ferramentas 
de controle de versão (Git e SVN);
- Conhecimento padrão MVC.
Diferencial
- Conhecimentos básicos/intermediários em 
LARAVEL;
- Língua Inglesa – leitura e escrita.

- Dar suporte de microinformática e de 
redes para o Núcleo de Telessaúde;
- Estruturar e manter as bases de dados e 
as copias de segurança do NT;
- Desenvolver e manter a página eletrônica 
do NT;
- Operacionalizar as videoconferências do 
NT;23
- Desejável disponibilidade para viagens 
intermunicipais e interestaduais;
- Manter registro e cronograma de suas 
atividades.
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Telerregulador Campo 
Grande

Graduação em medicina, odontologia ou 
enfermagem e Título de Especialista

- Receber, analisar, classificar e orientar 
o fluxo de solicitações de teleconsultoria 
distribuindo-as aos teleconsultores de 
acordo com a área profissional de cada 
teleconsultor, com a categoria profissional 
do solicitante, com o enfoque da solicitação 
e com a frequência de respostas do 
teleconsultor em relação ao tema de cada 
solicitação;
- Trabalhar de forma integrada com a 
equipe de regulação, com a equipe de 
teleconsultoria e com a coordenação geral, 
mantendo contato virtual constante e 
presencial quando necessário;
- Apoiar as atividades do (a) coordenador 
(a) geral;
- Realizar a distribuição das solicitações 
de acordo com a carga horária de cada 
teleconsultor;
- Devolver solicitações fora do escopo das 
atividades de Telessaúde, aos solicitantes, 
com os devidos esclarecimentos;
- Acionar o(a) monitor(a) de regulação 
para esclarecimento de solicitações dúbias;
- Redirecionar solicitações de formato 
equivocado (assíncrono para síncrono e 
vice-versa);
- Manter contato virtual constante com os 
teleconsultores esclarecendo, sempre que 
necessário, dúvidas quanto ao conteúdo, 
ao enfoque das solicitações e ao fluxo das 
respostas as solicitações;
- Classificar todas as solicitações recebidas 
de acordo com o método de classificação 
vigente e definido por norma interna, 
inclusive para produção de segunda 
Opinião Formativa (SOF)
- Realizar auditoria, com periodicidade 
definida por norma interna, das atividades 
dos teleconsultores;

LOCAL PARA CREDENCIAMENTO:
http://sistemas.saude.ms.gov.br/eCredenciamentoSICONV006

O edital, adendos e demais avisos, encontram–se disponíveis aos interessados gratuitamente no site www.
telessaude.saude.ms.gov.br.

Campo Grande/MS, 28 de setembro de 2021.
Coordenadoria de Licitação e Registro de Preço/SUCOMP/SAD

Republica-se por alteração da data de abertura do pregão eletrônico n° 036/2021, processo 27/101.626/2020
Publicado no DOE nº 10.644, páginas 88, de 28 de setembro de 2021.

AVISO DE REPETIÇÃO

A FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS-FUNSAU, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo 
oficial de publicação do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a Lei n. 3.394/2007, torna pública a realização 
da repetição da presente licitação, sendo que o item 3 repetido em Ampla Concorrência, conforme previsto no 
Edital de licitação, subitem 2.2.1 e subitem 3.1.8, “a.1”. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL REGIONAL (CARRO MACA, MONITOR MULTIPARÂMETRO 
E OXIMETRO DE PULSO, PARA RESSONÂNCIA) ATRAVÉS DE RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR, TRANSFERIDO 
FUNDO A FUNDO, HABILITADA NA PORTARIA Nº 3.243 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019, CONSTANTE DA PROPOSTA 
Nº 03517.102000/1190-08.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0036/2020     
PROCESSO: 27/101.626/2020
REPETIÇÃO DOS ITENS: 02 e 03.

ABERTURA DA SESSÃO: Às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2021. (HORÁRIO LOCAL).


