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EDITAL  
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
 

TIPO TÉCNICA E PREÇO 
 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, com 
a devida autorização expedida pelo Secretário Executivo Sr. Janilson Marcos Donasan, de 
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Lei 
Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 
Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, torna pública a realização de procedimento de licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS tipo TÉCNICA E PREÇO, sob nº 01/2019, no dia 22 de agosto 
de 2019, às 09h, tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na área de 
tecnologia da informação para Implantação de Sistema Integrado de Gestão Pública para o 
CISAMUSEP, em conformidade com as especificações técnicas contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
1.2 – Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do 
recebimento das propostas, nos termos do Art. 22, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. O recebimento dos 
envelopes nº 01, contendo a documentação de Habilitação dos interessados cadastrados, o Envelope 
nº 02 contendo a Proposta Técnica e Envelope nº 03 contendo a Proposta de Preços, dar-se-á até às 
08h30min do dia 22 de agosto de 2019, no setor de Compras e Licitação, localizado na Rua Adolpho 
Contessotto, nº 620, Zona 28, na cidade de Maringá – PR, entrada pela recepção administrativa.  
 
1.3 – A abertura dos Envelopes nº 01 contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no local 
referido no Item 1.2 às 09h do dia 22 de agosto de 2019, com possibilidade de proceder-se, nesta 
mesma data a abertura dos Envelopes 02, contendo a Proposta Técnica e Envelope 03 contendo a 
Proposta de Preço dos proponentes habilitados, pela apresentação de Declaração de Renúncia pelos 
Inabilitados, conforme modelo constante do Anexo IV, oportunidade em que expressamente 
reconhecem a renúncia à interposição de qualquer recurso da fase de habilitação.  
 
1.4 – Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília/DF. 
 
2 – OBJETO 
 
2.1 – Contratação de pessoa jurídica especializada na área de Tecnologia da Informação para 
Implantação de Sistema Integrado de Gestão Pública para o CISAMUSEP, conforme especificações 
previstas no ANEXO I deste Edital. 
 
2.2 – O Sistema Único de Gestão Pública deverá ser subdividido em módulos totalmente integrados 
entre si e que utilizam um único banco de dados, compartilhando as informações e atualizando-as de 
forma automática, a fim de aperfeiçoar os processos internos deste Consórcio e consequentemente 
fornecer as informações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 
2.3 – Devem estar incluídas no preço, todas as despesas frete/transporte, incluindo mão de obra, 
seguros, deslocamento, garantia, alimentação, treinamentos, hospedagem, equipamentos, tributos e/ou 
contribuições, reposição de peças que porventura sejam necessárias e quaisquer outros encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 
 
3 – PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
3.1 – Quanto aos serviços de implantação: 
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3.1.1 – A parametrização e instalação dos softwares de todos os módulos nos equipamentos de 
propriedade do consórcio, bem como migração, reorganização e restruturação das bases de dados e 
tabelas, deverá ocorrer num prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis;  
3.1.2 – A conversão e importação dos dados disponibilizados em arquivo magnético deverão ser 
referentes ao período do ano 2002 até o ano corrente; 
3.1.3 – A customização do sistema deverá adequa-lo às rotinas do CISAMUSEP; 
3.1.4 – Deverá ser realizada capacitação dos usuários para plena utilização das funcionalidades dos 
módulos; 
3.1.5 – A programação de treinamento deverá respeitar no mínimo 100 horas/aula para cada módulo de 
acordo com a disponibilidade do CISAMUSEP; 
3.1.6 – Todos os módulos deverão ser fornecidos em cópias oficiais; 
3.1.7 – Os serviços de implantação de módulos já existentes no CISAMUSEP somente poderão ser 
cobrados caso a Licitante não seja a atual fornecedora do sistema em uso, o CISAMUSEP não pagará 
por implantação de módulo já implantado.  

 
3.2 – Quanto aos serviços de pós – implantação: 
3.2.1 – Deverá ser realizada manutenção técnica dos softwares de forma a mantê-los sempre em 
perfeita operacionalização, desde que sejam mantidas as características iniciais destes; 
3.2.2 – Deverá ser realizada manutenção preventiva e corretiva a fim de reduzir a incidência de 
problemas e erros no sistema, com um prazo de três dias úteis;  
3.2.3 – Deverá ser realizada assitência e suporte técnico à equipe interna usuária dos softwares, de 
forma a dirimir dúvidas que surgirem de sua operacionalização; 
3.2.4 – Deverá ser realizada atualização de versão de todos os módulos, quando necessário, para 
aprimoramento dos mesmos e pleno atendimento das normas vigentes do Tribunal de Contas do 
Paraná; 
3.2.5 – Deverá ser realizado suporte técnico a ser prestado no local, quando solicitado; 
3.2.6 – Capacitação gratuita aos novos usuários para plena utilização das funcionalidades dos módulos; 
3.2.7 – Nos cursos e treinamentos oferecidos pela empresa a ser Contratada, deverão oferecer 
gratuitamente no minimo duas vagas;  
3.2.8 – Disponibilização das senhas dos módulos até o primeiro dia útil do mês;  
3.2.9 – Encaminhar e-mail ao Fiscal do Contrato informando que há nova versão do sistema para 
atualização. 
 

3.3 – A fim de possibilitar a implantação e operacionalização do sistema, o Software apresentado pela 
empresa licitante deverá trabalhar com a seguinte configuração de Hardware e de Sistema Operacional: 
3.3.1 – SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008R2 64 BITS, COM POSSÍVEL 
ALTERAÇÃO PARA O WINDOWS SERVER 2016 64BITS; 
3.3.2 – ACESSO VIA TERMINAL SERVICE PARA NO MÍNIMO 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS NO 
SISTEMA LICITADO; 
3.3.3 – PROCESSADOR QUAD-CORE INTEL XEON E52620 2,0 GHZ. 
3.3.4 – MEMÓRIA 8 GB DDR4 ECC. 
 
3.4 – O prazo de prestação de serviços pode ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
3.5 – O preço do objeto licitado terá um prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da 
entrega da nota de empenho ao adjudicatário.  
 
3.6 – O licitante vencedor fica responsável pela qualidade e garantia do serviço, especificada no Anexo 
I. 
 
3.7 – Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de Compras e Serviços conforme 
Resolução nº 019/2019 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos 
termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o 
estabelecido no Edital. 
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4 – EDITAL 
 

4.1 – Integram o presente Edital os seguintes documentos: 
Anexo I – Termo de Referência – Especificação detalhada do objeto licitado; 
Anexo II – Proposta de Preços; 
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo V – Modelo de Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VII – Modelo de Declaração de Aparelhamento e Pessoal Técnico adequado; 
Anexo VIII – Proposta Técnica; 
Anexo IX – Pontuação Técnica; 
Anexo X – Modelo de Declaração de custos diretos e indiretos, impostos e taxas; 
Anexo XI – Modelo de Declaração do produto ofertado de acordo com exigido em Edital; 
Anexo XII – Modelo de Declaração de atendimento às solicitações do CISAMUSEP; 
Anexo XIII – Modelo de Declaração de empresa para sede de apoio; 
Anexo XIV – Modelo de Declaração de envio de programadores; 
Anexo XV – Modelo de Declaração de Vistoria; 
Anexo XVI – Modelo de Declaração de Termo de Responsabilidade; 
Anexo XVII – Minuta do Contrato; 
Anexo XVIII – Documentos necessários para emissão do CRC; 
Anexo XIX – Protocolo de Retirada de Edital. 
 

4.2 – O presente Edital estará à disposição dos interessados na Recepção Administrativa/Protocolo do 
CISAMUSEP localizada na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28 na cidade de Maringá/PR e no 
site http://www.cisamusep.org.br/licitacao/. 
 

4.3 – A retirada do Edital poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 08h às 11h e das 14h às 16h, 
mediante assinatura de recebimento e pagamento referente à reprodução do Edital no valor de R$ 0,15 
(quinze centavos) por página. 
 

4.4 – Eventual impugnação deste Edital deverá ser formalizada até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada, para abertura dos envelopes de habilitação na Secretaria Executiva do CISAMUSEP. 
4.4.1 – A impugnação deve ser lavrada por escrito, protocolada na Recepção da Secretaria Executiva 
do CISAMUSEP e dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação, devendo conter o nome completo 
do responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, número do 
CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato. 
4.4.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
 

4.5 – As consultas e informações complementares referentes a presente licitação deverão ser 
formuladas por escrito e enviadas para o endereço eletrônico licitacao@cisamusep.org.br com 
antecedência de no mínimo 03 (três) dias úteis, antes da abertura do certame, desde que verificadas as 
condições de legitimidade do Requerente, que deverá estar identificado e qualificado, sob pena de 
indeferimento do pedido de protocolo. 
 

5 – RECURSOS FINANCEIROS 
 
5.1 – As despesas com a contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos da 
dotação orçamentária n° 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da 
Informação.  
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6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 – Poderão participar da presente Licitação, os interessados devidamente cadastrados no Cadastro 
de Licitantes do CISAMUSEP, através do Certificado de Registro Cadastral (CRC) – CISAMUSEP - 
referente exercício de 2019.  
6.1.1 – Para emissão do CRC, referido no item acima, os interessados deverão apresentar 
requerimento acompanhado dos documentos constantes no Anexo XVIII do Edital, no prazo de 03 (três) 
dias antes da data prevista para licitação, devendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações do 
CISAMUSEP até o último dia útil antes da abertura do certame; 
6.1.2 – Os documentos necessários para emissão do CRC deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por membro da Comissão de 
Licitação do CISAMUSEP; 
6.1.3 – O CRC deverá ser retirado no Setor de Compras e Licitações do CISAMUSEP por representante 
legal da empresa, devidamente identificado, sendo que neste ato deverá trazer carimbo contendo CNPJ 
da Pessoa Jurídica. 
 
6.2 – Para eventuais comunicações aos interessados da Tomada de Preços a empresa Licitante deverá 
devolver o Protocolo de Retirada de Edital (Anexo XIX), via e-mail - licitacao@cisamusep.org.br. 
6.2.1 – Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei. Faz-se 
saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime a comissão da obrigação de 
qualquer eventual informação desta licitação diretamente ao Licitante. 
 
6.3 – Somente poderão participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no País e 
que exerçam atividade compatível com o objeto desta Licitação e que satisfaçam integralmente as 
condições deste Edital e seus Anexos. 
 
6.4 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções 
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.5 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de 
mais de uma empresa pelo mesmo representante. 
 
6.6 – A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos e ainda na aceitação de que deverá 
realizar a prestação dos serviços de acordo com as condições previstas neste Edital. 

 
6.7 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem participar do certame para o 
tratamento diferenciado com os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014) deverão entregar ao Presidente da Comissão de Licitação no momento do 
credenciamento o Anexo VI (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). 
 
7 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.1 – Poderão participar da Tomada de Preços quaisquer interessados da Unidade da Federação, 
através de representantes que atenderem os requisitos estabelecidos neste Edital. 
7.1.1 – Às empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas 01 (um) 
representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da empresa proponente e que deverá 
se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação. 
 
7.2 – Não poderão participar direta ou indiretamente da Tomada de Preços: 
 
7.2.1 – Empresas em recuperação judicial; 
7.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 
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direito de contratar ou licitar com o Órgão ou Entidade Promotora da Licitação; 
7.2.3 – Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem como a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
7.2.4 – Empresas consorciadas.  
 
7.3 – Durante a realização do certame não será permitido o uso de telefone celular, sob pena de 
exclusão da empresa do procedimento licitatório. 
 
7.4 – A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos 
deste Edital e dos seus respectivos anexos, não podendo alegar a Licitante, posteriormente, 
desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 
 
7.5 – Quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital deverão ser formalizadas e encaminhadas para o 
e-mail licitacao@cisamusep.org.br com antecedência de no mínimo 03 (três) dias úteis, antes da 
abertura do certame. 
 
7.6 – O Órgão licitador poderá suspender, ou mesmo cancelar, os negócios já realizados, no todo ou 
em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus 
representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste 
Edital ou de seus Anexos, se for o caso. 
 
7.7 – Os documentos necessários à licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por membro da Comissão de 
Licitação do CISAMUSEP. 
7.7.1 – A autenticação por membro da Comissão de Licitação do CISAMUSEP poderá ser realizada 
durante a sessão desde que seja apresentando documento original;  
7.7.2 – Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
7.7.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas; 
7.7.4 – As cópias com autenticação digital serão aceitas desde que as mesmas respeitem o prazo de 
validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade e o cadastro perante o 
cartório prestador dos serviços esteja no nome da empresa credenciada. 
 
8 – DO CREDENCIAMENTO  
 

8.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
8.1.1 – Para habilitação de representante da empresa, deverá apresentar instrumento público ou 
particular de procuração (modelo Anexo II), com poderes para formular propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado de cópia autenticada do Contrato Social em 
vigor e alterações subsequentes ou última alteração consolidada ou outro instrumento constitutivo do 
Licitante, acompanhado de documento de identificação e respectiva cópia a qual será autenticada pelo 
Presidente da Comissão de Licitações ou Membro da Equipe de Apoio quando da entrega da 
documentação. 
8.1.2 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia 
autenticada do Estatuto Social, Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última alteração 
consolidada, e/ou outro instrumento de registro comercial, registrados na Junta Comercial, 
acompanhado de documento de identificação e respectiva cópia a qual será autenticada pelo 
Presidente da Comissão de Licitações ou Membro da Equipe de Apoio quando da entrega da 
documentação. 
 

8.2 – Para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº 123/2006 (alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014), a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar, 
por ocasião do credenciamento, declaração de que detêm tal condição, podendo ser utilizado o modelo 
constante do Anexo VI (DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO); 
8.2.1 – A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 
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14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), caracterizará o crime de que 
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais. 
 

8.3 – Os documentos deverão ser apresentados ao Presidente da Comissão de Licitação no início dos 
trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Documentos de Habilitação, Proposta Técnica e 
Proposta de Preço. Deverão ser entregues em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
Tabelião de Notas ou por publicações em Órgãos da Imprensa Oficial e serão recebidos 
condicionalmente pelo Presidente da Comissão de Licitação que, se julgar necessário, verificará e 
atestará sua veracidade. 
 

8.4 – A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de representante, 
não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo, ela não poderá fazer 
qualquer manifestação em nome da mesma na sessão. 
 

8.5 – O documento de credenciamento bem como as cópias do Contrato Social, Estatuto da Empresa e 
documento de identificação devidamente autenticada serão retidos pela Comissão e juntados ao 
processo licitatório. 
 

8.6 – A Licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes nº 01, 02 e 03 em 
um único envelope, todos devidamente lacrados, e endereçá-lo ao Setor de Compras e Licitação, com 
endereço na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87053-285, Maringá/PR, fazendo menção 
a TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. 
8.6.1 – O envelope enviado na forma do item 9.6 só será aceito se for entregue/protocolados até o dia e 
horário informados no item 1.2, sem qualquer violação de seu conteúdo. A Comissão de Licitação não 
se responsabilizará pelo não recebimento do envelope até o dia e horários determinado. 
8.6.2 – A Licitante que utilizar a via postal deverá encaminhar em um único envelope os seguintes 
documentos: 
 8.6.2.1 – Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação; 
 8.6.2.2 – Envelope nº 02 – Proposta Técnica; 
 8.6.2.3 – Envelope nº 03 – Proposta de Preço; 
 8.6.2.4 – Declaração de ME/EPP conforme o item 9.2. 
 
9 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 – A Licitante deverá entregar e PROTOCOLAR junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 
do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, os envelopes nº 01, 02 e 03, contendo os documentos de 
habilitação, proposta técnica e proposta de preços no dia, horário e local indicados no preâmbulo deste 
Edital, em envelopes distintos, opacos, colados com as seguintes especificações e endereçamento: 
 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS tipo TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2019 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE________________________ 
CNPJ Nº _____________________________ 
 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS tipo TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2019 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE_________________________ 
CNPJ Nº _____________________________ 
 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS tipo TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2019 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
PROPONENTE_________________________ 
CNPJ Nº ______________________________ 
 
9.1.1 – Para garantir a integridade da documentação, proposta técnica e da proposta de preço, 
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recomenda-se que contenham folhas timbradas com o nome, CNPJ, logotipo ou logomarca da Licitante. 
9.1.2 – Os envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras estarão disponíveis 
para retirada pelos seus representantes, logo após a publicação do aviso de homologação da licitação 
no Órgão Oficial do CISAMUSEP. 
9.1.3 – Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima, serão 
inutilizados. 
9.1.4 – Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preço ou condições. 
 

9.2 – A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
9.2.1 – Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve, do Presidente da Comissão 
de Licitação, todas as informações necessárias para a sua formulação; 
9.2.2 – Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
9.2.3 – Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços em todas as fases; 
9.2.4 – Os licitantes que se apresentarem como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, 
beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, deverão comprová-la (mediante entrega do Anexo VI), 
antes da abertura da sessão pública. 
 

9.3 – Só poderá deliberar em nome do Licitante, praticando atos pertinentes ao certame, um dos seus 
dirigentes contratuais ou estatutários legalmente identificados, ou pessoa física, credenciada por meio 
de Carta de Credenciamento ou documento equivalente, conforme modelo do Anexo III, outorgando 
poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame. 
9.3.1 – A Carta de Credenciamento referida no item 9.3 deverá ser entregue em mãos ao Presidente da 
Comissão de Licitação, acompanhada dos documentos de acordo com o item 8.1 no momento da 
abertura da sessão pública (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
 
9.4 – Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão /ou com prazo de 
validade vencida, será considerado nulo e sem validade para esta licitação. 
 
9.5 – Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 
 
10 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 
10.1 – Para participação na presente TOMADA DE PREÇOS, os interessados deverão apresentar os 
documentos de habilitação solicitados no item 10.2, em envelope devidamente lacrado, conforme item 
9.1. 
 
10.2 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, 
sendo que a falta de qualquer documento implicará na inabilitação da proponente: 
 
10.2.1 – Para comprovação de habilitação jurídica (Envelope nº 01): 
10.2.1.1 – Registro comercial, no caso de firma individual; 
10.2.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última 
alteração consolidada, devidamente registrada, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria; 
10.2.1.3 – Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas; 
10.2.1.4 – Declaração de idoneidade, de acordo com o modelo constante no Anexo IV; 
10.2.1.5 – Termo de Responsabilidade, de acordo com o modelo constante no Anexo XVI; 
10.2.1.6 – Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente (modelo constante no 
Anexo V); 
10.2.1.7 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
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competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
10.2.2 – Para comprovação de regularidade fiscal (Envelope nº 01): 
10.2.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
10.2.2.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas, conforme Portaria do Ministério da Fazenda nº 358 de 05 de setembro 
de 2014); 
10.2.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND – TRIBUTOS ESTADUAIS); 
10.2.2.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND – TRIBUTOS MUNICIPAIS); 
10.2.2.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 
10.2.2.6 – Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT); 
10.2.2.7 – Certificado de Registro Cadastral CRC expedido pelo Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP - referente exercício de 2019; 
10.2.2.8 – Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Municipal ou Alvará de Funcionamento 
relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
da presente licitação. 
 
10.2.3 – Para comprovação da qualificação técnica (Envelope nº 01): 
10.2.3.1 – Apresentar declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico adequado e 
disponível para a realização do objeto da licitação, conforme modelo contido no Anexo VII; 
10.2.3.2 – Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica pertinente e compatível 
com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, 
contendo o CNPJ da empresa, telefone, nome legível e assinatura, comprovando que a empresa 
executou ou executa serviços de natureza do objeto da licitação. 
10.2.3.2.1 – O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado em via original ou cópia 
autenticada. 
10.2.3.3 – Apresentar documento que comprove o registro da empresa licitante no Órgão de Classe 
Competente; 
10.2.3.4 – A licitante deverá comprovar a existência de profissional legalmente habilitado 
(Responsabilidade técnica), responsável pela empresa perante o Órgão de Classe Competente; 
10.2.3.4.1 – O vínculo do profissional com a licitante deverá ser comprovado através de cópia 
autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviços ou 
outro documento que comprove tal vínculo; 
10.2.3.4.2 – Em caso de substituição do responsável técnico informar ao Fiscal do Contrato e 
comprovar legalmente conforme item 10.2.3.4 e subitem 10.2.3.4.1. 
 
10.2.4 – Atestado de visita técnica, conforme abaixo: 
10.2.4.1 – Declaração firmada pela licitante, comprovando que esta por intermédio de seu responsável 
técnico e/ou representante legal, vistoriou previamente instalações do CISAMUSEP, a fim de avaliar a 
situação legal e tecnológica atual. A visita servirá para avaliar as condições dos locais e equipamentos, 
incluindo as dificuldades e riscos na execução dos serviços, e que tomou conhecimento de todos os 
detalhes que se farão necessários à apresentação de sua proposta, não cabendo à licitante vencedora 
alegar desconhecimento dessas características; 
10.2.4.1.1 – As empresas deverão agendar previamente, a visita técnica através do telefone (44) 3123-
8300, com o funcionário Moacir Adalberto Pavam, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 11h 
e das 13h30min às 16h; 
10.2.4.1.2 – A licitante deverá apresentar Declaração de Vistoria em papel timbrado da mesma e 
vistada pelo funcionário do CISAMUSEP responsável pelo acompanhamento (Modelo de Atestado de 
Visita Técnica – Anexo XV). Na Declaração deve constar a informação de que compareceu e vistoriou 
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os locais onde serão executados os serviços e que tomou conhecimento de todos os detalhes que se 
farão necessários à apresentação de sua proposta.  
10.2.4.2 – A vistoria técnica terá por finalidade: 
10.2.4.2.1 – Conhecimento das condições locais onde será prestado os serviços, para efetuar as 
medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem 
como para solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários afeto a visita; 
10.2.4.2.2 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais 
pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem 
desobrigam execução do serviço. 
10.2.4.3 – Na opção da não realização da vistoria, a licitante deverá apresentar uma declaração de que 
possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço e de suas peculiaridades, não 
podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do local de realização dos serviços, em 
favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos. 
 
10.2.5 – Para comprovação da qualificação econômica-financeira (Envelope nº 01): 
10.2.5.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, sendo que: 
10.2.5.1.1 – Sociedades anônimas: apresentar cópia autenticada do balanço e demonstrações 
contábeis e da ata de sua aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial, bem como, suas 
publicações no Diário Oficial e Jornal de grande circulação;  
10.2.5.1.2 – Sociedades por quotas de responsabilidade limitada: apresentar cópias legíveis e 
autenticadas das páginas do Diário Geral onde o balanço patrimonial e demonstrações contábeis foram 
transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e por seus sócios, bem como dos termos 
de abertura e encerramento do Diário Geral, registrados na Junta Comercial ou Cartório Competente;  
10.2.5.2 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, emitida no prazo de até 60 (sessenta) dias que anteceder a data aprazada para 
abertura dos envelopes;  
10.2.5.3 – Comprovação de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais;  
10.2.5.4 – Comprovação de boa situação financeira através de índices contábeis, sob pena de 
desclassificação caso não atendam os índices mínimos exigidos, assinado por profissional habilitado e 
responsável pela contabilidade da empresa, devidamente comprovada pelo balanço patrimonial 
demonstrando os índices abaixo, aplicando as respectivas fórmulas, devendo ser os índices mínimos a 
seguir: 
 

A) INDICADOR LIQUIDEZ GERAL 
LG = AC + RLP 
        PC + ELP 

ÍNDICE MÍNIMO ≥ 1,04 

B) INDICADOR LIQUIDEZ CORRENTE 
LC =  AC 
          PC 

ÍNDICE MÍNIMO ≥ 2,05 

c) INDICADOR SOLVÊNCIA GERAL 
SG = AT 

          PC + ELP 

ÍNDICE MÍNIMO  ≤ 1,40 

 

a) Liquidez Geral 

(AC + RLP) : (PC + ELP)  

b) Liquidez Corrente 

(AC : PC)  
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c) Grau de Solvência 

(AT) : (PC + ELP) 

 

ONDE: 

AC Ativo Circulante 

PC Passivo Circulante 

RLF Realizável a Longo Prazo 

ELP Exigível a Longo Prazo 

AT Ativo Total 

LC Liquidez Corrente 

SG Solvência Geral 

LG Liquidez Geral 

PL Patrimônio Líquido 

 
10.3 – Quando os documentos não indicarem prazo de validade, a Comissão de Licitação considerará 
ser este de 30 (trinta) dias após a data da emissão do mesmo. 
 
10.4 – A não apresentação dos documentos exigidos no item 10 e seus subitens resultará na 
desclassificação da empresa. 
 
10.5 – Caso a Licitante já tenha apresentado os documentos de habilitação AUTENTICADOS no 
credenciamento, fica dispensado de apresentação nesta fase de habilitação. 
 
10.6 – Todos os comprovantes de regularidade fiscal e/ou previdenciária vencidos apresentados por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
prorrogáveis por igual período a critério exclusivo da administração através de seu Presidente da 
Comissão de Licitação para sua apresentação, sob pena de decadência do direito de contratação, 
amparadas pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 
 
10.7 – O Presidente da Comissão de Licitação poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar 
a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância 
desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.8 – Os documentos necessários à licitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por membro da 
Comissão de Licitação do CISAMUSEP. 
10.8.1 – A autenticação por membro da Comissão de Licitação do CISAMUSEP poderá ser realizada 
durante a sessão desde que seja apresentando documento original;  
10.8.2 – Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
10.8.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas; 
10.8.4 – As cópias com autenticação digital serão aceitas desde que as mesmas respeitem o prazo de 
validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade e o cadastro perante o 
cartório prestador dos serviços esteja no nome da empresa credenciada. 
 
10.9 – Se a Licitante interessada for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
se for filial, eles deverão ser da filial, à exceção daqueles documentos que, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
 
11 – DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 
 
11.1 – A proposta técnica deverá ser impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 
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papel timbrado da licitante com indicação do número do edital de licitação, contento a razão social da 
empresa, CNPJ e endereço completo da proponente, devidamente assinada e rubricada em todas as 
folhas pelo representante legal da empresa ou procurador da proponente. 
 
11.2 – Para participação na presente TOMADA DE PREÇOS, os interessados deverão apresentar a 
proposta técnica solicitada conforme item 11.3, em envelope devidamente lacrado, conforme item 9.1. 
 
11.3 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 02, os documentos abaixo relacionados, 
sendo que a falta de qualquer documento implicará na desclassificação da proponente: 
11.3.1 – Declaração dos licitantes que o produto ofertado está totalmente em conformidade com as 
exigências do presente Edital, especificando a marca e nome do fabricante do sistema (Modelo 
Declaração do produto ofertado de acordo com exigido em Edital – Anexo XI). 
11.3.2 – Plano de Implantação do Sistema incluindo todos os módulos, com data de início contada da 
assinatura do contrato, considerando-se todas as especificações do sistema e dos serviços correlatos, 
contendo as etapas a serem executadas, local de realização, carga horária e o cronograma de 
execução das atividades, incluindo: 
11.3.2.1 – Cronograma de Implantação, indicando em dias corridos o tempo e local de execução dos 
serviços. O Plano de Implantação deverá indicar, claramente, se os serviços serão realizados na sede 
da licitante ou do CISAMUSEP; 
11.3.2.2 – Relação de Profissionais responsáveis pelos serviços de implantação, contendo nome, RG, 
qualificação e tempo de atuação na área; 
11.3.2.2.1 – O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de cópia 
autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviços; 
11.3.2.3 – Declaração da licitante, indicando o atendimento às solicitações do CISAMUSEP para a 
customização dos sistemas, visando atender às necessidades detectadas durante o processo de 
implantação (Modelo Declaração de atendimento às solicitações do CISAMUSEP – Anexo XII). A não 
aceitação de customizar os sistemas implicará na desclassificação da Proposta Técnica. 
11.3.2.4 – O Plano de Implantação, item 11.3.2 do Edital, não é obrigatório caso a Licitante seja a atual 
fornecedora do Sistema de Gestão Pública em uso pelo CISAMUSEP. 
 
11.3.3 – Plano de Realização de Serviços, contendo todas as informações necessárias, descritas de 
forma clara, para avaliação da Proposta Técnica da licitante, incluindo: 
11.3.3.1 – Declaração da proponente, indicando a localização, com endereço completo, de uma das 
unidades da empresa (matriz ou filial), que servirá como sede de apoio para a realização dos serviços 
de pós-implantação (Modelo Declaração de empresa para sede de apoio– Anexo XIII); 
11.3.3.2 – Relação de Profissionais responsáveis pelos serviços de manutenção, contendo nome, RG, 
qualificação e tempo de atuação na área (Modelo Declaração de envio de programadores– Anexo XIV). 
Os profissionais deverão estar lotados, necessariamente, na unidade indicada como sede de apoio, no 
subitem 11.3.3.1; 
11.3.3.2.1 – O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de cópia 
autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviços. 
 
11.3.4 – Planilhas de Pontuação Técnica devidamente preenchida, conforme modelo do Anexo IX deste 
Edital. 
 
11.4 – Na elaboração da Proposta Técnica, a proponente deverá confrontar os documentos 
apresentados em sua proposta com os quesitos da Proposta Técnica e Planilha de Critérios de 
Pontuação – Anexo XII, assinalando na coluna correspondente da Proposta Técnica a pontuação a que 
considera fazer jus. 
 
11.5 – A não apresentação dos documentos exigidos no item 11 e seus subitens resultará na 
desclassificação da empresa. 
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12 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 03 
 
12.1 – A Proposta de Preço deverá ser preenchida conforme modelo do formulário Anexo II, deverá ser 
acondicionada em envelope devidamente lacrado conforme item 9.1. 
 
12.2 – A Proposta de Preço deverá ser apresentada em uma única via sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em papel timbrado da proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente, impressa, devidamente datada e assinada na última 
folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou procurador da proponente, além de observar 
as seguintes condições: 
12.2.1 – Indicação do nome ou razão social da proponente, endereço completo, telefone e endereço 
eletrônico, bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na 
empresa, do responsável pela assinatura do contrato; 
12.2.2 – Expressar preço mensal para atender ao objeto deste Edital, em moeda corrente nacional, 
expressa em algarismos e por extenso. Em caso de divergência entre os valores expressos em 
algarismos e por extenso, será considerado este último; 
12.2.3 – A data e a assinatura do representante legal da proponente, com a respectiva identificação. 
12.2.4 – As propostas apresentadas incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis 
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e 
devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório; 
12.2.5 – Devem estar incluídos no preço, os serviços de implantação, manutenção (atualização e 
suporte técnico), deslocamento/alimentação/hospedagem, treinamento, tributos e/ou contribuições e 
quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da 
execução do objeto desta licitação; 
12.2.6 – Especificação do objeto, observadas as características exigido no presente instrumento 
convocatório; 
12.2.7 – Validade da proposta; 
12.2.8 – Os valores cotados deverão ser expressos em real, com apenas 02 (duas) casas após a 
vírgula. 
 
12.3 – Validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
12.4 – Os preços deverão referir-se ao período de 12 (doze) meses do contrato. 
 
12.5 – Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que cotarem preços acima do valor 
máximo estipulado no Edital para o serviço cotado. 
 
12.6 – A não apresentação dos documentos exigidos no item 12 e seus subitens resultará na 
desclassificação da empresa. 
 
13 – DOS PROCEDIMENTOS PARA A MAIOR NOTA DE AVALIAÇÃO (MNA)  
 
13.1 – No julgamento das propostas, o critério a ser utilizado para a classificação será o da proposta 
avaliada como a maior nota de avaliação, considerando a avaliação de TÉCNICA E PREÇO.  Para ser 
declarada vencedora do certame, será realizado o julgamento em conformidade com os critérios 
estabelecidos no item 13.2 e seguintes, resultando na maior nota de avaliação (MNA). 
13.1.1 – Os valores numéricos serão calculados com duas casas decimais, desprezando-se a fração 
remanescente.  
 
13.2 – Apuração do Índice Técnico (IT): 
13.2.1 – Será atribuído um Índice Técnico (IT) para cada proposta técnica apresentada, obtida pelo 
Somatório dos Pontos (PTO) atribuídos a cada um dos Fatores para Avaliação da Pontuação Técnica, 
Tabela de Fatores para Avaliação da Pontuação Técnica, conforme o item 3 do Anexo IX, e de acordo 
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com o demonstrativo para apuração do IT descrito no item 4 do anexo IX.  
13.2.2 – As propostas que não apresentarem as informações de que trata este item serão consideradas 
como requisitos não atendidos.  
13.2.3 – Fórmula para Apuração do Índice Técnico:  

 

IT = Somatório dos PTO 

 
ONDE: 

   IT = Índice Técnico; 
   PTO = Pontos dos Fatores para Avaliação;  
 
13.3 – Apuração do Índice de Preço (IP): 
13.3.1 – A seguir, as propostas de preço serão avaliadas segundo o seguinte critério: 

 a. Proposta de menor preço               200 pontos 
 b. Proposta com 2º menor preço  195 pontos 
 c. Proposta com 3º menor preço  190 pontos 
 d. Proposta com 4º menor preço  185 pontos 

e. E assim sucessivamente, decrescendo de 05 (cinco) em 05 (cinco) pontos, com 
o mesmo critério acima descrito.  
 

13.4 – Apuração da Maior Nota de Avaliação (MNA): 
13.4.1 – Será atribuído como fator de ponderação o peso 03 (três) ao Índice Técnico (IT) e peso 02 
(dois) ao Índice de Preço (IP).  
13.4.2 – A maior nota de avaliação (MNA) será o resultado do somatório dos índices Técnico e de 
Preço pelos seus respectivos pesos.  
13.4.3 – Fórmula para Apuração da Maior Nota de Avaliação (MNA): 

 

MNA = (IT x 3) + (IP x 2) 

 
ONDE: 

       MNA = Maior Nota de Avaliação 
IT = Índice Técnico 
IP = Índice de Preço 

 
13.5 – Resultado Final: 
13.5.1 – Será declarada como LICITANTE VENCEDORA, aquela que apresentar a proposta de maior 
nota de avaliação (MNA).  
 
14 – TIPO DE LICITAÇÃO, REGIME E PREÇO MÁXIMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
14.1 – Tipo de Licitação: TOMADA DE PREÇOS: TÉCNICA E PREÇO. 
 
14.2 – Regime de Contratação: Prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, de 
forma contínua, conforme disposição prevista no Termo de Referência – Anexo I. 
 
14.3 – O valor máximo da presente licitação será de R$ 68.466,63 (sessenta e oito mil quatrocentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). 
 
15 – DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
 
15.1 – Os Envelopes nº 01, 02 e 03 contendo respectivamente a documentação referente à habilitação, 
à proposta técnica e proposta de preço deverão ser apresentados à Comissão de Licitação do 
CISAMUSEP até às 08h30min do dia 22 de agosto de 2019. 
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15.2 – Após a Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo para 
recebimento da documentação e das propostas, não serão recebidos outros documentos ou propostas, 
nem serão permitidos adendos ou alterações nas que tiverem sido apresentadas, ressalvada a 
faculdade de a Comissão promover diligências para a obtenção de informações e esclarecimentos 
complementares de quaisquer das licitantes.  
 
15.3 – A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas 
apresentadas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata 
circunstanciada, que registrará as reclamações, impugnações e demais ocorrências, devendo ser 
assinada pela Comissão de Licitação e por todos os licitantes presentes. 
 
15.4 – Aberta a reunião, a Comissão de Licitação e todos os licitantes presentes examinarão os lacres e 
fechos e rubricarão todos os envelopes, Documentos de Habilitação (Envelope nº 01), Proposta Técnica 
(Envelope nº 02) e Proposta de Preço (Envelope nº 03), ficando estes últimos sob a guarda da 
Comissão, até a data e hora designada para a sua abertura. 
 
15.5 – Abertura dos Envelopes nº 01 – Documentos de Habilitação:   
15.5.1 – A Comissão de Licitação abrirá os Envelopes nº 01, no dia, hora e local determinado no 
preâmbulo do presente Edital, a abertura dos Envelopes nº 01 ocorrerá na presença de todos os 
licitantes presentes.  
15.5.2 – Abertos os envelopes, todos os documentos deverão ser rubricados, examinados e apreciados 
pela Comissão de Licitação e por todos os concorrentes presentes.  
15.5.3 – A Comissão de Licitação poderá, a seu critério, suspender a reunião, cientificando os 
interessados que o resultado da análise dos Documentos de Habilitação das proponentes, bem como a 
data da sessão de abertura dos Envelopes nº 02, serão notificados, posteriormente, às proponentes, 
através de e-mail e/ou publicação no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP. 
15.5.4 – Caso as proponentes apontem quaisquer irregularidades encontradas nas documentações 
apresentadas, a Comissão de Licitação lhes concederá, de imediato, o prazo legal de 05 (cinco) dias 
úteis para apresentar as suas razões de recurso. 
15.5.5 – Interpostos os recursos, no prazo legal, os mesmos serão notificados às licitantes para, 
querendo, apresentarem as suas contrarrazões, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação. 
15.5.6 – Os recursos serão recebidos pelo Presidente da Comissão, sendo que a Comissão de 
Licitação poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade 
superior competente. Após o julgamento, o resultado será comunicado às proponentes, através de e-
mail e/ou publicação no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e/ou site do CISAMUSEP. 
15.5.7 – Será considerada habilitada a proponente cuja documentação atenda às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
15.5.8 – Se todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação da documentação de habilitação escoimada dos vícios e/ou irregularidades 
constatadas. 
 
15.6 – Abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta Técnica:   
15.6.1 – A abertura dos Envelopes nº 02 (Proposta Técnica) se dará em seguida à sessão de 
habilitação ou, no caso de abertura de prazo recursal, após o julgamento dos recursos, em nova reunião 
com data e horário a ser designado pela Comissão de Licitação, da qual se dará prévio conhecimento 
aos licitantes. 
15.6.2 – Na data aprazada, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 02 das 
proponentes habilitadas, sendo os documentos da proposta técnica, rubricados pela Comissão de 
Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem. 
15.6.3 – Será considerada habilitada a proponente cuja documentação atenda às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
15.6.4 – A análise e julgamento das especificações mínimas do Sistema descrita no Anexo I deste 
Edital serão realizados pela Comissão de Licitação, podendo se achar necessário, a convocação das 
proponentes habilitadas para a referida instalação do Sistema, em data a ser definida pela Comissão de 
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Licitação; 
15.6.5 – A Comissão de Licitação poderá, a seu critério, suspender a reunião, cientificando os 
interessados que o resultado da análise dos Documentos da Proposta Técnica, posteriormente, às 
proponentes, através de e-mail e/ou publicação no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e/ou site do 
CISAMUSEP. 
15.6.6 – Realizada a análise das propostas técnicas será encaminhada pela Comissão de Licitação aos 
proponentes ata circunstanciada dando aos mesmos ciência do julgamento. 
15.6.7 – Se todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação da documentação de habilitação escoimada dos vícios e/ou irregularidades 
constatadas. 
15.6.8 – Caso as proponentes apontem quaisquer irregularidades encontradas nas documentações 
apresentadas, a Comissão de Licitação lhes concederá, de imediato, o prazo legal de 05 (cinco) dias 
úteis para apresentar as suas razões de recurso. 
15.6.9 – Interpostos os recursos, no prazo legal, os mesmos serão notificados às licitantes para, 
querendo, apresentarem as suas contrarrazões, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação. 
15.6.10 – Os recursos serão recebidos pelo Presidente da Comissão, sendo que a Comissão de 
Licitação poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade 
superior competente. Após o julgamento, o resultado será comunicado às proponentes, através de e-
mail e/ou publicação no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e/ou site do CISAMUSEP. 
 
15.7 – Abertura dos Envelopes nº 03 – Proposta de Preços:   
15.7.1 – A abertura dos Envelopes nº 03 (Proposta de Preços) se dará em seguida à sessão de 
abertura da Proposta Técnica, no caso de desistência do prazo recursal, ou no caso de abertura de 
prazo recursal, após o julgamento dos recursos, em nova reunião com data e horário a ser designado 
pela Comissão de Licitação, da qual se dará prévio conhecimento aos licitantes. 
15.7.2 – Na data aprazada, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 03 das 
proponentes habilitadas (Envelope nº 01) e classificadas (Envelope nº 02), sendo os documentos da 
proposta de preços, rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes 
presentes que assim o desejarem. 
15.7.3 – Aberto os envelopes das propostas de preços, será verificada se está em conformidade com o 
estabelecido neste Edital, sendo avaliada e valorizada de acordo com os critérios pré-estabelecidos, 
classificando as mesmas de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e 
de preço. 
 
15.8 – Será declarada vencedora do certame, a proponente que atender a todas as condições 
estabelecidas e que apresentar a proposta mais vantajosa ao Consórcio, considerando-se a avaliação 
de técnica e preço, daquela que obtiver a maior nota de avaliação (MNA). 
 
15.9 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, após obedecido o disposto no § 2º do artigo 
3º da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo.  
 
15.10 – Declarada vencedora, será lavrada ata de julgamento, sendo rubricada por todos os presentes.  
 
16 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente através de Transferência ou Boleto Bancário, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal devidamente conferida por membro da 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP. 
 
16.2 – A empresa vencedora da presente Licitação deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma 
- Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68, com sede na Rua 
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Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87.053-285, bem como informar no corpo da 
respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 
pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 
 
16.3 – A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados, a quantidade, os valores unitários e total 
do item. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da Licitação 
e o número do Empenho. 
16.4 – No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de pagamento 
será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova Nota Fiscal/Boleto Bancário 
correto(a). 
 
16.5 – A empresa a ser Contratada ficará obrigada a repassar ao CISAMUSEP na proporção 
correspondente eventual reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes sobre o fornecimento do objeto em função de alterações na legislação pertinente. 
 
16.6 – No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções previstas 
no item 19 deste Edital, o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão 
do referido processo. 
 
17 – PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
17.1 – O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado conforme interesse do CISAMUSEP, desde que atendidas às 
exigências do artigo 57, IV da Lei de Licitações, limitado ao prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses.  
 
17.2 – Adjudicado o objeto da licitação, o CISAMUSEP convocará o adjudicatário para assinar o termo 
de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
17.3 – O CISAMUSEP poderá convocar os proponentes remanescentes, quando o convocado não 
assinar o contrato no prazo e condições do Edital, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado e, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93.  

 
17.4 – Os prazos de que trata este item poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o artigo 
57, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93. 
 
18 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
18.1 – O preço da prestação de serviços somente será reajustado a partir do cumprimento do prazo de 
12 (doze) meses, pela aplicação do índice IPCA/IBGE. 
 
18.2 – Ficam ressalvados os casos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 
termos do art. 65, inciso II, “d” da Lei Federal nº 8.666/93, desde que efetivamente comprovados. 
 
19 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
19.1 – Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à empresa a ser contratada as 
sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do objeto adjudicado. 
 
19.2 – Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 
elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e da mesma forma 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

17 

serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a matéria: 
 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado dentro 
do prazo previsto no edital (até 05 dias úteis, a contar da data 
da convocação). 

Impedimento/Suspensão 
por até 02 anos 

Fraudar o procedimento de licitação. 
Impedimento/Suspensão 

de 02 a 05 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar 
documentos. 

Impedimento/Suspensão 
de 02 a 05 anos 

Atraso na implantação em relação ao prazo estipulado para 
cada atividade, até o máximo de 15 (quinze) dias. 

Multa de 2% ao dia e/ou 
Impedimento/Suspensão 

por até 02 anos 

Pela recusa em efetuar a instalação do sistema, caracterizada 
após 15 (quinze) dias que seguirem do prazo estipulado,  

Multa de 20% do valor da 
contratação 

Exceder o prazo fixado para a prestação dos serviços de pós-
instalação 

Multa de 0,4% ao dia e/ou 
Impedimento/Suspensão 

por até 02 anos 

Não atendimento às visitas/chamados técnicos dentro do prazo 
estipulado.  

Multa de 0,2% a hora, a 
contar a partir do término 

do prazo máximo 
estipulado. 

 
19.3 – As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, garantindo 
ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado será o previsto na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
19.4 – Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a gravidade da conduta do 
infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente. 
 
19.5 – As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que ainda não 
foi repassado para a Contratada, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá ser paga no prazo de 
até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito poderá ser cobrada pela via 
judicial. 
 
19.6 – As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 
 
20 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
20.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recursos, nos termos do art. 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.  
 
20.2 – Dos atos e decisões decorrentes desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos seguintes casos: 
20.2.1 – Habilitação ou inabilitação do licitante;  
20.2.2 – Julgamento das propostas; 
20.2.3 – Anulação ou revogação da licitação. 
 
20.3 – Qualquer protesto, impugnação ou recurso à presente licitação deverá ser dirigido à Comissão 
de Licitação.  
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20.4 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar as 
contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
20.5 – A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos 
interessados. 
 
20.6 – Resolvidos os recursos eventualmente interpostos, o Presidente da Comissão de Licitação 
encaminhará o processo da licitação à Autoridade competente que poderá: 
20.6.1 – Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a esta Licitação; 
20.6.2 – Anular esta Licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado; 
20.6.3 – Revogar esta Licitação se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 
 
21 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
21.1 – A Presidente da Comissão de Licitações do CISAMUSEP adjudicará o objeto desta licitação ao 
licitante, cuja proposta tenha sido considerada como substancialmente adequada aos termos do Edital e 
que tenha obtido maior nota de avaliação (MNA), desde que tenha sido considerado habilitado segundo 
os termos e cláusulas deste Edital. 
 
21.2 – Homologada a licitação e adjudicado o objeto, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense – CISAMUSEP convocará o adjudicatário, que deverá assinar o termo de 
contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
21.3 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, quando 
o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste Edital ou não apresentar 
situação regular de habilitação, convocará os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
22 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1 – A Comissão de Licitação tem autonomia para analisar todos os casos omissos, interpretar e 
dirimir dúvidas que porventura possam surgir, bem como aceitar ou não qualquer interpelação por parte 
dos participantes. 
 
22.2 – A Comissão de Licitação, durante a análise de documentos e propostas, poderá solicitar de 
qualquer proponente informação sobre a documentação exigida, fixando o prazo que julgar necessário 
para o atendimento. 
 
22.3 – O CISAMUSEP reserva-se no direito de anular e/ou revogar a presente licitação, por ilegalidade 
ou conveniência administrativa. 
 
22.4 – A participação na presente licitação com a apresentação dos envelopes de habilitação, proposta 
técnica e proposta de preço implica automaticamente no conhecimento pleno e concordância com as 
condições expressas neste Edital e seus anexos. 
 
22.5 – É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta. 
 
22.6 – Constituem motivos para rescisão do contrato às hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

19 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 

Maringá/PR, 22 de julho de 2019. 
 
 
 

Rafaela Koga Petrulio Kumagae 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
Termo de Referência 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
 

1 – DO OBJETO: 
A presente Tomada de Preços tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na área 
de Tecnologia da Informação para Implantação de Sistema Integrado de Gestão Pública para o 
CISAMUSEP. 
 
O Sistema Único de Gestão Pública deverá ser subdividido em módulos totalmente integrados entre si e 
que utilizam um único banco de dados, compartilhando as informações e atualizando-as de forma 
automática, a fim de aperfeiçoar os processos internos deste Consórcio e consequentemente fornecer 
as informações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, compreendendo os seguintes 
módulos:  
 

 CONTABILIDADE PÚBLICA;  

 ORÇAMENTÁRIO – PPA, LDO, LOA;  

 TESOURARIA; 

 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ;  

 COMPRAS E LICITAÇÕES;  

 CONTROLE DE FROTAS; 

 PATRIMÔNIO; 

 ALMOXARIFADO; 

 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 
 
2 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADE: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, 
CONSTANDO OS SEGUINTES ITENS: 
- A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES E REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES 
COMPREENDENDO OS SEGUINTES MÓDULOS: 
- CONTABILIDADE PÚBLICA; 
- ORÇAMENTÁRIO - PPA, LDO E LOA; 
- TESOURARIA; 
- SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARANÁ; 
- COMPRAS E LICITAÇÕES; 
- CONTROLE DE FROTAS; 
- PATRIMÔNIO; 
- ALMOXARIFADO; 
- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; 
- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE 
DADOS, INTEGRADO AOS MÓDULOS A SEREM IMPLANTADOS, COM NÚMERO 
ILIMITADO DE LICENÇAS PARA USUÁRIOS; 
- É IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJAM INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, E SUPORTE DE FORMA A ATENDER 
INTEGRALMENTE AS NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO: 
 - PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES DE TODOS OS 
MÓDULOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO CONSÓRCIO, BEM 
COMO MIGRAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DAS BASES DE 
DADOS E TABELAS; 
- CONVERSÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVO 
MAGNÉTICO, REFERENTE AO ANO CORRENTE; 
- MIGRAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DAS BASES DE DADOS E 

SERV 1 
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3 – DOS SERVIÇOS: 
3.1 – Serviços de Implantação:  
3.1.1 – Parametrização e instalação dos softwares de todos os módulos nos equipamentos de 
propriedade do consórcio, bem como migração, reorganização e restruturação das bases de dados e 
tabelas, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis; 
3.1.2 – Conversão e importação dos dados disponibilizados em arquivo magnético, referente ao período 
do ano 2002 até o ano corrente; 
3.1.3 – Customização do sistema, para adequa-lo as rotinas do CISAMUSEP; 
3.1.4 – Capacitação dos usuários para plena utilização das funcionalidades dos módulos; 
3.1.5 – Programação de treinamento deverá respeitar no mínimo 100 horas/aula para cada módulo de 
acordo com a disponibilidade do CISAMUSEP; 
3.1.6 – Todos os módulos deverão ser fornecidos em cópias oficiais. 
3.1.7 – Os serviços de implantação de módulos já existentes no CISAMUSEP somente poderão ser 
cobrados caso a Licitante não seja a atual fornecedora do sistema em uso, o CISAMUSEP não pagará 
por implantação de módulo já implantado.  
 
3.2 – Serviços de Pós - Implantação: 
3.2.1 – Manutenção Técnica dos Softwares de forma a mantê-los sempre em perfeita 
operacionalização, desde que sejam mantidas as características iniciais destes; 
3.2.2 – Realização de manutenção preventiva e corretiva a fim de reduzir a incidência de problemas e 
erros no sistema, com um prazo de três dias úteis; 
3.2.3 – Assitência e suporte técnico à equipe interna usuária dos softwares, de forma a dirimir dúvidas 
que surgirem de sua operacionalização; 
3.2.4 – Atualização de versão de todos os módulos, quando necessário, para aprimoramento dos 
mesmos e pleno atendimento das normas vigentes do Tribunal de Contas do Paraná; 
3.2.5 – Suporte técnico a ser prestado no local, quando solicitado; 
3.2.6 – Capacitação gratuita aos novos usuários para plena utilização das funcionalidades dos módulos; 
3.2.7 – Nos cursos e treinamentos oferecidos pela empresa a ser contratada, deverão oferecer 
gratuitamente no minimo duas vagas;  
3.2.8 – Disponibilização das senhas dos módulos até o primeiro dia útil do mês;  
3.2.9 – Encaminhar e-mail ao Fiscal do Contrato informando que há nova versão do sistema para 
atualização. 

TABELAS; 
- CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA, PARA ADEQUÁ-LO ÀS ROTINAS DA 
CONTRATANTE; 
- DEFINIÇÃO DOS USUÁRIOS DOS MÓDULOS, COM SUAS PERMISSÕES E 
ACESSOS; 
- CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS PARA PLENA UTILIZAÇÃO DAS 
FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS. O PROGRAMA DE TREINAMENTO DEVERÁ 
RESPEITAR NO MÍNIMO 100 HORAS/AULA           PARA CADA MÓDULO, SEM 
CUSTO PARA O CONTRATANTE; 
- TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM CÓPIAS OFICIAIS. 

2 

SERVIÇOS PÓS-IMPLANTAÇÃO, CONSTANDO OS SEGUINTES ITENS: 
- MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS SOFTWARES DE FORMAS A MANTÊ-LOS 
SEMPRE EM PERFEITA OPERACIONALIZAÇÃO, DESDE QUE SEJAM MANTIDAS 
AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS DESTES; 
- REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A FIM DE REDUZIR A INCIDÊNCIA 
DE PROBLEMAS E ERROS NO SISTEMA; 
- ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO À EQUIPE INTERNA USUÁRIA DOS 
SOFTWARES, DE FORMA A DIRIMIR DÚVIDAS QUE SURGIREM DE SUA 
OPERACIONALIZAÇÃO; 
- ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE TODOS OS MÓDULOS, QUANDO NECESSÁRIO, 
PARA O APRIMORAMENTO DOS MESMOS E PLENO ATENDIMENTO DAS NOVAS 
NORMAS VIGENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ;  
- SUPORTE TÉCNICO A SER PRESTADO NO LOCAL, QUANDO SOLICITADO, SEM 
CUSTO PARA A CONTRATANTE. 
- CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS PARA PLENA UTILIZAÇÃO DAS 
FUNCIONALIDADES DOS MODULOS. 

SERV 12 
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3.3 – Todos os módulos aplicativos deverão conter obrigatóriamente, no mínimo, os seguintes 
requisitos: 
3.3.1 – Integração total entre si, garantindo que os usuários alimentam as informações uma única vez 
para todos os módulos. 
3.3.2 – Controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas e de direito de acesso (consulta, 
inclusão, alteração, exclusão) por senha, com atribuições de funções e privilégios por usuário. 
3.3.3 – As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, através de algoritmos 
próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de 
cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema. 
3.3.4 – Possuir uma ferramenta dentro de cada módulo, que possibilite acessar, de maneira on-line, o 
atendimento (suporte técnico) do fabricante dos sistemas propostos, utilizando-se apenas da conexão 
com a internet. 
3.3.5 – Permitir acesso ilimitado de usuários simultâneos, sem necessidade de aquisição de novas 
licenças de qualquer dos softwares utilizados pelos sistemas propostos. 
3.3.6 – Deverá utilizar sistema gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Open Source, Postgree, SQL, 
Oracle. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que utilizarem Banco de Dados comerciais, ou 
mesmo Banco de Dados Open Source que não tenham suporte a Table Spaces, como MySQL e 
Firebird. Tampouco serão aceitos sistemas que não utilizem Banco de Dados relacionais, armazenando 
as informações em sistemas de arquivos comuns (DATAFLEX, COBOL, DBF etc.). 
3.3.7 – A base de dados com todas as informações de todos os módulos deverão ficar residentes nos 
Servidores do CISAMUSEP. 
3.3.8 – Deverão utilizar interface gráfica nativa, com estações em ambiente desktop, sendo 
DESCLASSIFICADAS as propostas que utilizarem interface caracter, por defassagem tecnológica, ou 
interface web via browser, por motivos de segurança. 
3.3.9 – Integração on-line entre os módulos, sendo que serão DESCLASSIFICADAS as propostas cuja 
integração entre os módulos utilizem arquivos ASC, TXT etc. 
3.3.10 – Deverá obrigatoriamente (SGBD) ser instalado e funcionar em Servidor Linux, em modo nativo, 
sendo que serão DESCLASSIFICADAS as propostas que utilizarem emuladores ou outro software para 
simular o funcionamento de sistemas operacionais comerciais. 
3.3.11 – Deverão ser compatíveis com a legislação (Federal, Estadual e Municipal) com os decretos e 
atos administrativos municipais vem vigor, bem como as normativas do Tribunal de Contas do Paraná, 
para os Exercícios anteriores e atual. 
3.3.12 – Todos os relatórios e consultas com opção de visualização em tela, impressora e arquivo texto 
patrão TXT, HTML, PDF, CSV, XLS e DOC. 
3.3.13 – Deverão ser desenvolvidos em Linguagem de Quarta Geração ou superior e serão 
DESCLASSIFICADAS as propostas cujos sistemas, no todo ou em parte sejam desenvolvidos em 
linguagem de terceira geração ou anterior (DATAFLEX, CLIPPER, COBOL etc), por defasagem 
tecnológica. 
3.3.14 – Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em 
impressoras laser ou à jato de tinta, possibilitando: 
3.3.14.1 – Visualização dos relatórios em tela; 
3.3.14.2 – Maximizar o tamanho dos relatórios emitidos em tela (Zoom); 
3.3.14.3 – Salvar os relatórios em arquivo PDF; 
3.3.14.4 – Salvar os dados dos relatórios em formato texto, csv, html, ou xls, para utilização em planilha; 
3.3.14.5 – Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: usuário, 
data/hora de emissão, comentário adicional; 
3.3.14.6 – Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na 
estação, possibilitando alterar configurações tais como: tamanho de papel, margens, intervalos de 
páginas, número de cópias a serem impressas e demais opções disponíveis para a impressora. 
3.3.15 – Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informações: 
Usuário, Data/hora da operação, Descrição da operação (cadastro, processo, relatório, outro). 
3.3.16 – Os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua portuguesa, 
permitindo que o usuário possa acessar as informações do banco, para elaborar relatórios e gerar 
arquivos de acordo com sua conveniência, permitindo que seja impresso em qualquer impressora 
disponível. 
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3.3.17 – Deverão manter histórico das movimentações (inclusões, alterações e exclusões) para todas 
as tabelas, bem como a data, hora e usuário que efetuou as mesmas. As tabelas devem permitir 
consultas individuais, mostrando os campos alterados. 
3.3.18 – Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema: 
3.3.18.1 – As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter 
efeito a partir do login do usuário; 
3.3.18.2 – O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado. 
3.3.19 – Os sistemas deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas, ou ainda rotinas 
diferentes por usuários diferentes ao mesmo tempo. 
3.3.20 – Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações. 
3.3.21 – A empresa deverá demonstrar os sistemas que será acompanhada pela comissão técnica do 
Consórcio. Esta comissão técnica irá emitir um parecer técnico informando a comissão de licitação, se o 
produto ofertado está em conformidade com o objeto desta licitação e seus anexos. 
3.3.22 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, tem a 
necessidade que suas atividades operacionais sejam ininterruptas, e os módulos deverão ser 
implantados no prazo máximo de 05 dias úteis, após assinatura e liberação para implantação, no 
horário das 8hs as 11h30min e das 13h30min as 17hs). 
3.3.23 – A licitante vencedora deverá realizar o serviço de manutenção solicitado, por acesso remoto, 
no prazo máximo de 02 (duas) hora contada a partir da abertura do chamado via protocolo. 
3.3.24 – Diante da impossibilidade da execução do item acima na condição e prazo estabelecidos, a 
manutenção deverá ser realizada in loco, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir do 
término do prazo do item anterior, sem ônus para o CISAMUSEP. 
3.3.25 – A empresa a ser Contratada deverá fornecer, no mínimo, os seguintes meios de comunicação, 
a fim de viabilizar o contato CISAMUSEP-Empresa a ser Contratada: 
3.3.25.1 – Telefone para atendimento; 
3.3.25.2 – E-mail para atendimento; 
3.3.25.3 – Ferramenta em site para abertura de protocolo de serviço; 
3.3.25.4 – Chat para suporte. 
3.3.26 – A empresa vencedora deverá garantir suporte 12 X 5 (doze horas e cinco dias da semana). 

 
4 – DOS MÓDULOS: 
4.1 – CONTABILIDADE PÚBLICA 
O sistema de contabilidade tem como objetivo registrar todos os atos e fatos inerentes à Gestão Pública 
Financeira, proporcionando informações confiáveis e atualizadas, conforme determina a Lei 4.320/64, 
permitindo, inclusive a integração com os demais sistemas da Administração Pública, otimizando as 
tarefas diárias dos órgãos envolvidos, com maior segurança e transparência. 
 
4.1.1 – Cadastro: 
4.1.1.1 – Demonstrativos da LDO, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais, 
comparativos, evolução patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS, renúncia de receita, margem de 
expansão; 
4.1.1.2 – Cadastro da entidade de acordo com o contrato, com opção de Logotipo na emissão de 
relatórios; 
4.1.1.3 – Cadastro do exercício em uso com opção de escolha do modelo do Plano de Contas, modelo 
da Receita e da Despesa, permite apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais, possível fechar 
os meses que já foram enviados para o Tribunal de Contas, possibilita aplicar o percentual da Correção 
Orçamentária, opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas; 
4.1.1.4 – Possibilitar controle de acesso aos programas, onde pode ser selecionado quais telas 
determinado usuário poderá ter acesso e qual o nível de permissão, inclusão e/ou exclusão, alteração 
de dados; 
4.1.1.5 – Cadastrar históricos padrões; 
4.1.1.1.6 – Cadastrar Origens de Recursos, Banco, Grupo e itens da Despesa; 
4.1.1.1.7 – Cadastro de credor com possibilidade de apontar sua situação.  Campos para 
documentação, que permite apontar as contas débitos para emissão de notas extra-orçamentárias, e 
campo para registro das certidões negativas de FGTS e INSS; 
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4.1.1.1.8 – Cadastrar cargos para assinaturas nos relatórios; 
4.1.1.1.9 – Cadastrar Fonte TCE e fonte de Recurso; 
4.1.1.1.10 – Cadastro e configuração de modelo de impressão; 
4.1.1.1.11 – Cadastros de Plano de contas Contábil, pelo qual permite acompanhamento da 
movimentação das contas, possibilita emissão de razão contábil, demonstra saldo anual, mensal e 
diário; 
4.1.1.1.12 – Cadastros de Plano da Despesa, aponta o valor orçado em caso de Despesa prevista no 
Orçamento, possui complemento de vinculação da conta ao seu tipo, permite verificação de saldos de 
movimentação no período desejado; 
4.1.1.1.13 – Cadastros de Plano da Receita, aponta o valor orçado em caso de Receita prevista no 
Orçamento, possui complemento de vinculação da conta ao seu tipo, permite cadastro das fontes TCE 
com seus respectivos percentuais; 
4.1.1.1.14 – Cadastros das contas de Retenções; 
4.1.1.1.15 – Cadastro e configuração de Integração Patrimonial; 
4.1.1.1.16 – Cadastro de desdobramentos da despesa e sub-desdobramentos; 
4.1.1.1.17 – Possuir cadastros de tipo de vinculo, de gasto com pessoal, tipos de especificações, itens 
físicos financeiros área de atuação e tipo de documentos fiscais; 
4.1.1.1.18 – Permitir a formatação dos formulários das Notas de Empenho, Anulação de Empenho, 
Liquidação, Estorno de Liquidação e Ordem de Pagamento, Sub Empenho, Despesa Extra, quaisquer 
outros documentos contábeis que a entidade necessitar; 
4.1.1.1.19 – Permitir o início de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o fechamento 
contábil do período anterior, com atualização de saldos e manutenção da consistência dos dados; 
4.1.1.1.20 – Possuir o registro de senha para liberação do mês corrente; 
4.1.1.1.21 – O sistema deverá possuir ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ 
pressionando a tecla F1; 
4.1.1.1.22 – Permitir o disparo de e-mail ao usuário quando for desaprovada a despesa, caso em que a 
mesma deverá voltar à sua etapa inicial para que sejam realizadas as correções do registro da despesa; 
4.1.1.1.23 – Rotina de SCA - Solicitação de Crédito Adicional: 
4.1.1.1.24 – Permitir o cadastro das Situações (processos ou trâmites) que serão automatizadas para 
todo o trâmite da solicitação do crédito adicional, desde sua abertura até a sua aprovação final, devendo 
conter no mínimo uma Situação de abertura, uma Situação meio (trâmites) e uma Situação de 
encerramento que dará origem ao lote de remessa para a rotina de Crédito Adicional; 
4.1.1.1.25 – Permitir a vinculação dos usuários que terão permissão para cada Situação cadastrada, de 
forma que somente àquele usuário possa realizar os procedimentos requeridos para etapa à qual está 
vinculado; 
4.1.1.1.26 – Permitir desde que existente uma Situação de abertura e uma de encerramento, que seja 
criada uma quantidade ilimitada de Situações meio (trâmites processuais internos), de acordo com a 
necessidade e o processo de trabalho da entidade para a rotina de SCA; 
4.1.1.1.27 – Permitir a reordenação das Situações cadastradas; 
4.1.1.1.28 – Permitir que sejam realizados, nos trâmites processuais (meio), as aprovações ou 
desaprovações da SCA, sendo que quando aprovada a solicitação deverá ser direcionada para 
aprovação do responsável pela Situação seguinte e, por outro lado, quando desaprovada a solicitação 
ela retorne à Situação imediatamente anterior; 
4.1.1.1.29 – Permitir que o usuário possa realizar a SCA indicando apenas dotações para as quais ele 
tenha permissão de acesso; 
4.1.1.1.30 – Permitir a indicação de qual etapa do processo (Situação) deverá ser gerada 
automaticamente a Reserva da Dotação que está indicada na SCA, de forma a preservar o seu saldo 
até a conclusão do processo; 
4.1.1.1.31 – Permitir alertas e validações de cumprimento legal exigidas para os tipos de crédito 
adicional indicado (suplementar, especial ou extraordinário), bem como os tipos de recursos que serão 
utilizados para abertura do Crédito Adicional; 
4.1.1.1.32 – Permitir a parametrização das Fontes de Recurso para as quais serão permitidas a 
diferença entre Suplementação e Anulação; 
4.1.1.1.33 – Permitir o acompanhamento do histórico das movimentações da SCA, desde sua abertura 
até o seu encerramento, guardando os registros com a data/hora, o usuário e o trâmite pela qual a SCA 
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passou e encontra-se; 
4.1.1.1.34 – Permitir o disparo de e-mail ao usuário quando for tramitada a SCA, informando-o por 
exemplo quando a mesma for finalizada; 
4.1.1.1.35 – Permitir que ao aprovado o último processo, referente ao encerramento da SCA, que seja 
gerado automaticamente um lote que dará origem ao preenchimento do Projeto de Lei e/ou do Crédito 
Adicional. 

 
4.1.2 – Consistências que o sistema realiza: 
4.1.2.1 – Verificar a Ordem Cronológica, dos empenhos, Liquidações e Pagamentos de empenhos; 
4.1.2.2 – Verificar a ordem seqüencial de Empenhos, Liquidações e Pagamentos Faltando (numeração 
saltada); 
4.1.2.3 – Verificar se os planos de contas da Receita e despesa estão de acordo com o padrão do 
tribunal de contas; 
4.1.2.4 – Verificar se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os documentos fiscais 
informados; 
4.1.2.5 – Verificar a validades dos CPF E CNPJ; 
4.1.2.6 – Verificar no pagamento a conta corrente do favorecido; 
4.1.2.7 – Verificar a competências maiores que a data do empenho. 

 
4.1.3 – Orçamentário: 
4.1.3.1 – Contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas 
dobradas; 
4.1.3.2 – Possibilitar o lançamento das Retenções na Emissão do Empenho, na Liquidação ou na 
Ordem de Pagamento, conforme parametrização; 
4.1.3.3 – Possibilitar a apropriação das Retenções da Liquidação ou no Pagamento do Empenho, 
conforme parametrização; 
4.1.3.4 – Possibilitar a incorporação patrimonial na emissão do empenho ou liquidação; 
4.1.3.5 – Possibilitar os lançamentos por evento contábil; 
4.1.3.6 – Possuir integração com os sistemas de Orçamento, Licitações e Patrimônio; 
4.1.3.7 – Possibilitar o controle dos Empenhos de Recursos Antecipados (Adiantamentos, Subvenções, 
Auxílios e Contribuições); 
4.1.3.8 – Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas receita, despesa e plano de contas, 
em qualquer período do exercício possibilitando também a impressão da mesma; 
4.1.3.9 – Controlar toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e 
gerenciais; 
4.1.3.10 – Possuir a integração dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; 
4.1.3.11 – Possibilitar a listagem dos nomes e cargos para assinatura ao final dos relatórios; 
4.1.3.12 – Permitir a abertura de créditos adicionais, devendo haver recurso no sistema para exigir que 
o usuário informe a legislação que autoriza a operação, com opção de impressão do referido decreto no 
lay-out que o Consórcio desejar; 
4.1.3.13 – Bloqueio e desbloqueio de dotações; 
4.1.3.14 – Transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento 
do exercício; 
4.1.3.15 – Registro das estimativas de receita e de despesa para cada mês do ano; 
4.1.3.16 – Na realização da receita o sistema controla automaticamente os percentuais de destinação 
dos recursos vinculados, calcula e lança automaticamente o valor das receitas redutoras; 
4.1.3.18 – Permitir o controle das receitas através da programação financeira; 
4.1.3.19 – Permitir movimentação das cotas financeiras e trimestrais. 

 
4.1.4 – Extra-Orçamentário: 
4.1.4.1 – Controle total das despesas extra-orçamentárias, emitidas, pagas e a pagar, por fornecedor e 
por contas de despesas extras, inclusive com emissões de notas de despesas extras pra se comprovar 
o pagamento das mesmas; 
4.1.4.2 – Cadastrar contratos e contratos de dívida com campo de validade de FGTS, INSS e SFE; 
4.1.4.3 – Cadastrar prestação de adiantamentos; 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

26 

4.1.4.4 – Cadastrar a interferência financeira, subvenções sociais e obras; 
4.1.4.5 – Controlar emissão de diárias e a sua devida destinação, conforme solicitação do tribunal de 
Contas do Estado do Paraná; 
4.1.4.6 – Controle de convênio efetuado com entidades financeiras; 

 
4.1.5 – Restos a Pagar: 
4.1.5.1 – Efetuar cancelamento de retos a pagar tanto pela receita, bem como pelas variações 
patrimoniais; 
4.1.5.2 – Inscrição automática de restos a pagar de empenhos que apresentarem saldo ao final do 
exercício; 
4.1.5.3 – Possibilitar inclusão de empenhos de restos a pagar manualmente; 
4.1.5.4 – Possibilitar consulta de documentos fiscais de empenhos de restos a pagar. 
 
4.1.6 – Integração: 
4.1.6.1 – Com o sistema de Tributação importando lançamentos Contábeis e gerando as descrições das 
Receitas; 
4.1.6.2 – Com o sistema de Orçamento, importando Despesa, Receita e Cota Trimestral; 
4.1.6.3 – Exportar os lançamentos realizados na contabilidade em arquivo texto; 
4.1.6.4 – Importar os lançamentos realizados na contabilidade de outra entidade através de arquivo 
texto; 
4.1.6.5 – Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações realizadas 
pelo usuário; 
4.1.6.6 – Importar dados e gerar arquivo referente ao Manad, exigido pela Receita Federal; 
4.1.6.7 – Importação dos Empenhos, Anulações, Liquidações, Estornos de liquidações, pagamentos e 
Estornos de Pagamento; 
4.1.6.8 – Importações dos atos e decretos orçamentários; 
4.1.6.9 – Importação das movimentações bancárias e respectivas conciliações; 
4.1.6.10 – Importação de documentos Fiscais das respectivas liquidações; 
4.1.6.11 – Importações das diárias; 
4.1.6.12 – Importações das Liquidações, estorno de liquidações, pagamentos e estornos de 
pagamentos de restos a pagar; 
4.1.6.13 – Integração com o Sistema de faturamento para facilitar o processo de empenho dos 
prestadores médicos; 
4.1.6.14 – Integração com o Sistema de folha de pagamento: incluir automaticamente os dados da folha 
no portal da transparência. 

 
4.1.7 – Relatórios: 
4.1.7.1 – Possuir demonstrativos de toda parte cadastral do sistema, listagem de bancos, de fontes de 
recursos e fontes TCE, gasto com pessoal, origens de recursos, contas bancárias, listagem de NAD, de 
lei e decretos, relatório do log de usuários, desdobramentos da despesa; 
4.1.7.2 – Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por Credores, 
Empenhos, Diário, Razão e inconsistência; 
4.1.7.3 – Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros personalizados, de 
Despesa Extra e Restos a Pagar; 
4.1.7.4 – Possibilitar através de demonstrativos gerenciais o acompanhamento de todo o processo 
contábil realizado no sistema, de despesa, receita e financeiro; 
4.1.7.5 – Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64, pela Lei 9.755/98, e da Lei 
de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00; 
4.1.7.6 – Gerar relatório de Contas Públicas. 
 
4.2 – ORÇAMENTÁRIO: 
Proporcionar ao planejador a elaboração do orçamento-programa de forma ágil, fácil e de acordo com a 
legislação vigente. 
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4.2.1 – Cadastro: 
4.2.1.1 – Cadastro da Entidade conforme contrato e com possibilidade de utilizar o Logotipo nas 
emissões de relatórios; 
4.2.1.2 – Cadastro do exercício a ser elaborado o Orçamento com opção de modelo de despesa e 
receita a ser utilizado e de consolidação de relatórios nas entidades; 
4.2.1.3 – Cadastro da versão do Orçamento com opção de seleção da situação da mesma; 
4.2.1.4 – Parâmetros da Receita: Cadastra os códigos das receitas com campo para nível sintético, pelo 
qual na própria tela pode ser executada a conferência de níveis; 
4.2.1.5 – Parâmetros da Despesa: Os códigos são cadastrados separadamente por Órgão, Unidade 
Orçamentária, Função, Sub-Função, Programa (possui campo para Objetivo e Publico alvo, 
Indicadores), Projeto/Atividade e Natureza da Despesa; 
4.2.1.6 – Possuir cadastro do Identificador da Fonte, Grupos de Fonte e Fontes de Recursos conforme 
exigências do STN; 
4.2.1.7 – Possuir cadastro dos Indicadores e Macro Objetivos para o PPA; 
4.2.1.8 – Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCE e Fundos Especiais; 
4.2.1.9 – Possuir registro de senha para liberação do mês corrente; 
4.2.1.10 – O sistema deverá possui ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ pressionando a 
tecla F1. 
 
4.2.2 – Plano Plurianual: 
4.2.2.1 – Elaboração dos lançamentos com versão original ou versão alterada (gerada pelo sistema), 
separando as despesas pelos anos correspondentes ao PPA; 
4.2.2.2 – Importar os índices e Fórmulas do PPA; 
4.2.2.3 – Elaboração dos lançamentos do Plano Plurianual da Receita, já aplicando o cálculo das 
fórmulas para gerar os valores, e também aplica a projeção para os próximos exercícios; 
4.2.2.4 – Importar PPA alterado da receita; 
4.2.2.5 – Possuir opção de geração da versão do PPA para o ano corrente. 

 
4.2.3 – Lei de Diretrizes Orçamentárias: 
4.2.3.1 – Elaboração e projeção da Receita, separando o que é Receita Arrecadada (Receita Mensal), 
Orçada (PPA) e prevista (PPA); 
4.2.3.2 – Elaboração e projeção da Despesa, separando o que é Despesa Executada (Despesa 
Mensal), Orçada (PPA), e prevista (PPA); 
4.2.3.3 – Elaboração e projeção da Dívida Pública, com opção de importar dados do Orçamento e 
digitar Receita de Privatizações e Passivos Reconhecidos; 
4.2.3.4 – Evolução do Patrimônio apontando o Patrimônio Liquido, Capital, Reservas e Resultado 
Acumulado; 
4.2.3.5 – Alienação de Ativos, separando das receitas realizadas por exercício e despesas Liquidadas; 
4.2.3.6 – Cadastro de Renúncia Receita; 
4.2.3.7 – Cadastro da Expansão da Despesa; 
4.2.3.8 – Cadastro dos Riscos Fiscais; 
4.2.3.9 – Cadastro das Variáveis, com previsão e projeção do PIB, taxa de juros, câmbio, Inflação 
média; 
4.2.3.10 – Possuir o cadastro da Lei, com os campos disponíveis para preenchimento da entidade; 
4.2.3.11 – Cadastro de Metas Previdências por Receitas e Despesas Previdenciárias com campo para 
as Intra-Orçamentárias, e saldo das disponibilidades financeiras do RPPS. 

 
4.2.4 – Lei Orçamentária Anual: 
4.2.4.1 – Geração da proposta orçamentária para o exercício financeiro seguinte com base na utilização 
do orçamento do exercício em execução e anteriores, permitindo a atualização do conteúdo e da 
estrutura da proposta gerada e a distribuição do orçamento por secretaria conforme as Instruções 
Técnicas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN); 
4.2.4.2 – Possibilitar a montagem do Orçamento de forma automática; 
4.2.4.3 – Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado do Consórcio e das Unidades Gestoras 
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Descentralizadas; 
4.2.4.4 – Possuir dispositivo de Aprovação do Orçamento, indicando sua liberação para execução; 
4.2.4.5 – Permitir a alteração dos valores do Orçamento, não havendo necessidade de estorno 
enquanto o mesmo não estiver aprovado; 
4.2.4.6 – Possibilitar o bloqueio das movimentações de previsão de receita e fixação de despesa após a 
aprovação do Orçamento; 
4.2.4.7 – Permitir atualização dos valores da proposta orçamentária, no todo ou apenas em parte dela, 
por meio da aplicação de percentuais ou índices aprovados em lei; 
4.2.4.8 – Possuir Tabela explicativa da receita e despesa; 
4.2.4.9 – Cadastro de Interferência Financeira; 
4.2.4.10 – Emissão de relatório da proposta orçamentária; 
4.2.4.11 – Emissão de todos os anexos do Orçamento, global e por órgão. 

 
4.2.5 – Utilitários: 
4.2.5.1 – Possuir total integração com o Sistema de Contabilidade; 
4.2.5.2 – Possibilitar de forma automática a importação dos Parâmetros de Lei, Parâmetros da Receita 
e Despesa de acordo com o exercício anterior; 
4.2.5.3 – Permitir importação automática do Orçamento da Receita e da Despesa de forma automática 
de acordo com o exercício anterior, com opção de importar com os mesmos valores ou com valores 
zerados; 
4.2.5.4 – Possibilitar efetuar conferência da Receita e da Despesa; 
4.2.5.5 – Permitir aplicar percentual em cima do Orçamento; 
4.2..5.6 – Possibilitar importação e exportação do Orçamento através de arquivos textos. 
 
4.2.6 – Relatórios: 
4.2.6.1 – Permitir a emissão de relatórios de qualquer período do exercício; 
4.2.6.2 – Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64; 
4.2.6.3 – Permitir acompanhamento através de demonstrativos do orçamento analítico, do quadro de 
detalhamento da despesa, das cotas trimestrais, tabela explicativa da receita e da despesa, 
demonstrativos de obras e serviços comparativos por fonte de recurso; 
4.2.6.4 – Possuir demonstrativos de todas as partes cadastrais do sistema, de Parâmetros da Receita e 
da Despesa e Fonte de Recursos; 
4.2.6.5 – Possibilitar a visualização do Orçamento através de gráficos, possibilitando a geração por nível 
de receita, de despesa por órgão, por programa e por natureza da despesa; 
4.2.6.6 – Demonstrativos do PPA, conferência da receita e da despesa, programas finalísticos, resumo 
das ações por função e sub-função, classificação dos programas por macro objetivos, receitas 
realizadas e estimadas, receita corrente líquida, resultados fiscais projetados; 
4.2.6.7 – Demonstrativos da LDO. 

 
4.3 – TESOURARIA: 
Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria do Consórcio, 
controlando as seguintes atividades: Recebimentos, Pagamentos, Movimentação Bancária, Emissão de 
Cheques, Emissão de Borderô de Pagamentos, Conciliação Bancária e Elaboração de Demonstrativos 
Financeiros. 
 
4.3.1 – Cadastro: 
4.3.1.1 – Possuir as mesmas telas de cadastro do sistema de contabilidade: Entidade, Exercício, 
Credor, Banco, Plano de Contas, Históricos, grupos de relatórios; 
4.3.1.2 – Cadastro de Contas Bancárias; 
4.3.1.3 – Cadastro de impressora; 
4.3.1.4 – Configuração de modelo de impressão; 
4.3.1.5 – Configuração automática de cheque; 
4.3.1.6 – Possuir registro de senha para liberação do mês corrente; 
4.3.1.7 – Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações realizadas 
pelo usuário; 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

29 

4.3.1.8 – O sistema deverá possuir ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ pressionando a 
tecla F1. 
 
4.3.2 – Movimentação: 
4.3.2.1 – Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações realizadas 
pelo usuário; 
4.3.2.2 – Totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública; 
4.3.2.3 – Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia; 
4.3.2.4 – Controlar os saldos das contas bancárias, com a emissão de cheque ou borderô para 
pagamentos dos credores; 
4.3.2.5 – Possuir uma única opção pra efetuar pagamentos de empenhos orçamentários, restos a pagar 
e despesas extras, podendo informar o numero do cheque, borderô, debito automático e outros tipos de 
documentos de pagamentos; 
4.3.2.6 – Imprimir os cheques e respectivas cópias, informando o Banco e intervalo de cheques; 
4.3.2.7 – Configurar o modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade para imprimir qualquer tabulação 
de formulário de cheque de qualquer banco; 
4.3.2.8 – Parametrização da Emissão de Cheque, Cheque de Transferência Bancária e Borderô de 
Pagamentos; 
4.3.2.9 – Controlar da numeração dos cheques através de processo automático ou não automático; 
4.3.2.10 – Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de Conciliação Bancária de todas 
as contas dos bancos. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um 
determinado período; 
4.3.2.11 – Possibilitar a inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer período, deixando, 
automaticamente, os saldos das contas atualizados; 
4.3.2.12 – Permitir geração do Borderô em meio magnético: Permitir a criação de arquivos de dados 
para envio de Borderô aos bancos, conforme layout de cada instituição bancária; 
4.3.2.13 – Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício; 
4.3.2.14 – Possibilitar a impressão de cheque avulso, em máquinas próprias de impressão de cheque. 
Exemplo de máquinas: Check Pronto, NCR 2012, outras; 
4.3.2.15 – Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamentos em datas indevidas; 
4.3.2.16 – Possibilitar a escolha de lançar movimentação financeira e realização da receita pela 
Tesouraria, onde na realização da receita o sistema controla automaticamente os percentuais de 
destinação dos recursos vinculados, calcula e lança automaticamente o valor das receitas redutoras. 
4.3.2.17 – Integração com o Sistema de Tributação 
4.3.2.18 – Integração com o sistema de Tributação através de arquivo texto ou por meio de rede, 
realizada dia a dia, já contabilizando no grupo do compensado, possui relatório próprio para 
conferência, demonstra na tela valores de inscrição, de cancelamento, de juros, de dação, de desconto 
e de correção. 
 
4.3.3 – Relatórios: 
4.3.3.1 – Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por Credores, 
Empenhos, Diário, Razão e inconsistência; 
4.3.3.2 – Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros personalizados, de 
Despesa Extra e Restos a Pagar; 
4.3.3.3 – Possuir demonstrativos de movimento de caixa, como boletim de caixa, cheques, integração 
com a tributação, lançamentos contábeis, razão da tesouraria, saldos e transferências bancárias;  
4.3.3.4 – Permitir gerar relatório automático das receitas recebidas separando por município e por tipo 
de receita e destacando o que é juros e multas. 
 
4.3.4 – Lei de Responsabilidade Fiscal:  
Sistema que por ser integrado com a contabilidade e tesouraria, deverá possibilitar emissão dos anexos 
da LC 101/00, facilitando o trabalho do usuário e permitindo acompanhamento dos resultados conforme 
exige a Lei. 
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4.3.4.1 – Cadastro: 
4.3.4.1.1 – Possuir as mesmas telas de cadastro do sistema de contabilidade: Entidade, Exercício; 
4.3.4.1.2 – Cadastrar a receita corrente líquida, onde para o Estado do Paraná é efetuada de forma 
automática, na hora de gerar os relatórios; 
4.3.4.1.3 – Cadastro da dedução da receita, onde para o Estado do Paraná é efetuada de forma 
automática, na hora de gerar os relatórios; 
4.3.4.1.4 – Cadastro de gasto com pessoal, onde para o Estado do Paraná é efetuada de forma 
automática, pelo qual busca dos empenhos lançados na despesa 3.1.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos 
Sociais; 
4.3.4.1.5 – Cadastrar configurações, possibilitar apontar conta de repasse para RPPS e contas de saldo 
financeiro Fundeb; 
4.3.4.1.6 – Gerar o RGF e RREO corretamente e automaticamente, para não precisar fazer esses 
relatórios de forma manual. 
 
4.3.4.2 – Relatórios: 
4.3.4.2.1 – Anexo 01 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 
4.3.4.2.2 – Anexo 02 – Demonstrativo da Dívida Consolidada; 
4.3.4.2.3 – Anexo 03 – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores; 
4.3.4.2.4 – Anexo 04 – Demonstrativo das Operações de Créditos; 
4.3.4.2.5 – Anexo 05 – Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa; 
4.3.4.2.6 – Anexo 06 – Demonstrativo de Restos a Pagar; 
4.3.4.2.7 – Anexo 07 – Demonstrativo dos Limites. 
4.3.4.2.8 – Balanço Orçamentário; 
4.3.4.2.9 – Demonstrativo da Execução da Despesa por função/subFunção; 
4.3.4.2.10 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 
4.3.4.2.11 – Demonstrativo do Resultado Nominal; 
4.3.4.2.12 – Demonstrativo do Resultado Primário; 
4.3.4.2.13 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; 
4.3.4.2.14 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 
4.3.4.2.15 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 
4.3.4.2.16 – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos; 
4.3.4.2.17 – Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde; 
4.3.4.2.18 – Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Públicas e 
Privadas Contratadas. 

 
4.4 – SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ: 
Sistema que faz a importação dos dados de movimentações realizadas no Sistema de Orçamento, 
Contabilidade, Tesouraria, LRF e Tributação, pelo qual é feita uma inconsistência de dados apontando 
os possíveis erros para correção, para assim gerar os arquivos para o Tribunal de Contas. 
 
4.4.1 – Cadastro: 
4.4.1.1 – Possuir as mesmas telas de cadastro do Sistema de Contabilidade: Entidade, Exercício, Fonte 
de Recurso e Fonte TCE; 
4.4.1.2 – Cadastro de Parâmetros da Despesa e da Receita; 
4.4.1.3 – Cadastro de Despesa e de Receita; 
4.4.1.4 – Cadastro de Convênio Auxílios e Programas; 
4.4.1.5 – Cadastro de saldo anterior de Fonte de Recurso; 
4.4.1.6 – Cadastro dos códigos do IBGE; 
4.4.1.7 – Cadastro da Lei Orçamentária. 
 
4.4.2 – Movimentação (Via Importação): 
4.4.2.1 – Atos Orçamentários; 
4.4.2.2 – Empenhos; 
4.4.2.3 – Liquidação; 
4.4.2.4 – Pagamentos; 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

31 

4.4.2.5 – Realização Receita; 
4.4.2.6 – Realizável/Dívida Flutuante; 
4.4.2.7 – Contas bancárias; 
4.4.2.8 – Repasse Convênios, Auxílios e seus estornos; 
4.4.2.9 – Aplicação Convênios, Auxílios; 
4.4.2.10 – Interferência Financeira; 
4.4.2.11 – Movimentação contábil; 
4.4.2.12 – Liquidações de restos a pagar; 
4.4.2.13 – Altera Movimento Depósito e Diário Arrecadação; 
4.4.2.14 – Receita Fonte; 
4.4.2.15 – Terceirização Mão de Obra; 
4.4.2.16 – Receita corrente líquida; 
4.4.2.17 – Despesa com pessoal; 
4.4.2.18 – Ocorrências Tributos do Exercício e em Dívida Ativa; 
4.4.2.19 – Saldo inscrição Divida Ativa; 
4.4.2.20 – Edital Contribuição de Melhorias; 
4.4.2.21 – Importação do diário da tributação para posterior conferência, tratamento e geração; 
4.4.2.22 – Importação do Rol de Contribuintes em divida ativa. 
4.4.2.23 – Importação 
4.4.2.24 – Lançamentos do Sistema de Contabilidade e Tesouraria; 
4.4.2.25 – Diário de arrecadação; 
4.4.2.26 – Gastos com Pessoal; 
4.4.2.27 – LRF Ocorrências Tributos do Exercício; 
4.4.2.28 – LRF Ocorrências de Dívida Ativa; 
4.4.2.29 – Inscrição de Saldos de Dívida Ativa; 
4.4.2.30 – Edital Contribuição de Melhorias; 
4.4.2.31 – Inscrição de Contribuição de Melhorias. 
 
4.4.3 – Geração: 
4.4.3.1 – Geração dos arquivos em formato de texto para importação no sistema do Tribunal de Contas 
do Paraná: parte cadastral, toda parte de execução orçamentária, LRF e dados importados do Sistema 
de Tributação. 
 
4.4.4 – Relatórios: 
4.4.4.1 – Demonstrativos cadastrais de parâmetros da Despesa, Receita e de Bancos; 
4.4.4.2 – Demonstrativos de movimentação: empenhos emitidos e por tipo de licitação, restos a pagar, 
liquidação, pagamentos, realização de receita, dívida flutuante, realizável e contas bancárias.  

 
4.5 – COMPRAS E LICITAÇÕES 
4.5.1 – Possibilitar o acompanhamento de todo o processo licitatório, envolvendo as etapas de 
preparação até o julgamento, publicando, registrando as atas, deliberação, mapa comparativo de 
preços, interposição de recurso, anulação, revogação, parecer jurídico, e sua homologação e 
adjudicação; 
4.5.2 – Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações, acompanhando o 
processo desde a solicitação até a entrega do bem ao seu destino; 
4.5.3 – Conter programas para gerenciamento de contratos, tais como: registro de cópia, como o 
controle de quantidades compradas / entregues e prazo de validade; 
4.5.4 – Possibilitar o cadastramento de materiais de maneira que se possam gerar relatórios de 
quantidades adquirida de matérias num determinado período; 
4.5.5 – Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para 
um novo processo licitatório ou para compra direta automaticamente; 
4.5.6 – Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais ou serviços através do software; 
4.5.7 – Possibilitar o gerenciamento dos fornecedores através de consulta aos processos licitatórios ou 
itens de licitação e as compras efetuadas ou serviços executados; 
4.5.8 – Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de mesma natureza com dispensa de 
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licitação, para que não ultrapasse os limites legais; 
4.5.9 – Possibilitar controlar os gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 
preestabelecidos; 
4.5.10 – Permitir, através do módulo de compras e licitações, o bloqueio de dotação orçamentária no 
valor da despesa prevista para o processo licitatório; 
4.5.11 – Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas e outros 
documentos dos fornecedores; 
4.5.12 – Permitir o cadastramento das certidões e outros documentos dos fornecedores por licitação; 
4.5.13 – Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, praticados anteriormente; 
4.5.14 – Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços; 
4.5.15 – Emissão da minuta do edital, permitindo que as informações da minuta sejam importadas na 
elaboração do edital; 
4.5.16 – Emitir relatórios de compra e serviço; 
4.5.17 – Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado; 
4.5.18 – Permitir o controle da quantidade entregue parcialmente pelo fornecedor, quando necessário; 
4.5.19 – Possibilitar compartilhamento de informações dos módulos de almoxarifado, frotas e 
patrimônio; 
4.5.20 – Permitir lançamento de pedidos de compra; 
4.5.21 – Permitir lançamento do Anexo II (itens do edital), importando e consolidando os itens 
cadastrados nos pedidos de compra; 
4.5.22 – Verificação da existência dos itens no Almoxarifado ou em Ordens de Aquisição já iniciada; 
4.5.23 – Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de “Certificado de 
Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação por 
suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação; 
4.5.24 – Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancaria dos 
fornecedores; 
4.5.25 – Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifado e unidades orçamentárias 
específicas; 
4.5.26 – Controlar através de alertas os contratos que estiverem a vencer, tanto para vigência como 
pagamentos; 
4.5.27 – Possibilitar efetuar os aditivos de crescimento ou supressão podendo ele ser parametrizado de 
acordo com a legislação; 
4.5.28 – Permite lançamento de realinhamentos de preços sem a obrigatoriedade do lançamento do 
contrato; 
4.5.29 – Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de “Certificado de 
Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação por 
suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação; 
4.5.30 – Controlar as certidões vencidas ou à vencer dos fornecedores; 
4.5.31 – Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de 
compra a atender, modalidade de licitação e data do processo; 
4.5.32 – Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, 
registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo 
o mapa comparativo de preços; 
4.5.33 – O Módulo de Licitações deverá vedar a utilização das despesas sem que haja disponibilidade 
orçamentária; 
4.5.34 – O Módulo de Licitações deverá permitir sugerir o número da licitação sequencial, ou por 
modalidade; 
4.5.35 – O Módulo de Licitações deverá permitir separar os itens do processo por despesa orçamentária 
a ser utilizada; 
4.5.36 – Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, tais 
como: ordenação de despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, termo de 
análise jurídica, parecer técnico e aviso de licitações; 
4.5.37 – O Módulo de Licitações deverá permitir copiar os itens de um outro processo licitatório, já 
cadastrado; 
4.5.38 – Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que os 
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participantes possam digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas automaticamente 
pelo sistema; 
4.5.39 – Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto; 
4.5.40 – Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, 
em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no 
sistema, sem necessidade de redigitação; 
4.5.41 – Ter controle da situação do processo de licitação, se ela está anulada, cancelada, concluída, 
suspensa ou revogada; 
4.5.42 – Ter a opção de criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários 
modelos para licitações diferentes; 
4.5.43 – Ter modelos para todos os texto de licitações; 
4.5.44 – Utilizar o recurso de mesclagem de campos em todos os modelos de documentos requeridos 
nas etapas da licitação e pesquisa de preços; 
4.5.45 – Ter configuração de julgamento por técnica, definindo as questões e as respostas; 
4.5.46 – Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na licitação; 
4.5.47 – Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo criado; 
4.5.48 – O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir gerar arquivos para atender 
exigências do Tribunal de Contas do Paraná relativos à prestação de contas dos atos administrativos de 
licitações e contratos; 
4.5.49 – O Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas realizadas e a realizar, evitando 
a realização de despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de licitação 
indevida, por ultrapassarem os respectivos limites legais; 
4.5.50 – O Módulo de Licitações deverá permitir controlar os limites de cada modalidade estabelecidas 
na Lei através do objeto da compra; 
4.5.51 – Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 
4.5.52 – Permitir as seguintes consultas a fornecedor: 
4.5.53 – Fornecedor de determinado produto; 
4.5.54 – Licitações vencidas por Fornecedor; 
4.5.55 – Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com 
conteúdo, “lay-out” e ordens selecionáveis; 
4.5.56 – Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei 
8.666/93, facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo a necessidade 
de controle de mercadorias em estoque físico; 
4.5.57 – Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de preço; 
4.5.58 – Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores; 
4.5.59 – Conter base de preços registrados; 
4.5.60 – Gerar automaticamente autorização de fornecimento aos fornecedores mediante registro de 
preço; 
4.5.61 – Gerar termo de compromisso para o fornecedor vencedor; 
4.5.62 – Ter modulo de pregão presencial, além de controlar todo do processo; 
4.5.63 – Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens; 
4.5.64 – Fazer com que o enquadramento dos lotes possa ser automático por Item, classificação de 
material/serviço ou global; 
4.5.65 – Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão; 
4.5.66 – Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens; 
4.5.67 – Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais 
participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão; 
4.5.68 – O Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do Pregão Presencial 
automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520); 
4.5.69 – Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor; 
4.5.70 – Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser atualizada 
automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão 
global do andamento do pregão; 
4.5.71 – O Módulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial e histórico 
com os lances; 
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4.5.72 – Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência, cronograma de entrega e 
pagamento e penalidades pelo não cumprimento) e seus aditivos, reajustes e rescisões, bem como o 
número das notas de empenho; 
4.5.73 – Possibilitar que possa ser criado o modelo de contratos com campos de mesclagem para 
serem usado pelo sistema; 
4.5.74 – Fazer com que a geração do contrato seja automática, sem que o usuário tenha que re-digitar 
todo o processo; 
4.5.75 – Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data; 
4.5.76 – Permitir o cadastro de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, 
informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração; 
4.5.77 – Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares; 
4.5.78 – Permitir a integração com o sistema de contabilidade no que se refere ao bloqueio do valor da 
despesa previsto no processo licitatório; 
4.5.79 – Possibilitar a cadastrar as informações do balanço dos fornecedores no sistema para que o 
mesmo possa calcular automaticamente os índices de liquidez; 
4.5.80 – Permitir registrar a comissão de licitação, pregoeiro, informando os membros, vigência inicial e 
final; 
4.5.81 – Permitir consulta aos saldos orçamentários e financeiros; 
4.5.82 – Possibilitar as seguintes modalidades de licitação: 
 a) Pregão presencial; 
 b) Registro de preços; 
 c) Convite; 
 d) Tomada de Preços; 
 e) Concorrência Pública; 
 f) Processo Inexigibilidade; 
 g) Processo Dispensa. 
4.5.83 – Características relevantes do Processo de Compras: 
 a) Pedido de Compra: Utilizado para solicitação de itens por parte das secretarias para 
encaminhamento a Central de Compras, para elaboração do Anexo I, em casos de Licitações de 
Natureza Registro de Preço ou para o setor de Licitação para elaboração da Minuta de Licitação em 
caso de licitações já definidas. É feito o controle de acesso de usuário por Centro de Custo, a seleção 
de itens possibilita selecionar vários itens na tela de pesquisa sem ser necessário abrir nova tela e 
também fazer novas pesquisas mantendo os itens já selecionados de pesquisas anteriores. Possui 
campos onde são informados data, encaminhado para, centro de custo, prazo e local entrega, prazo 
pagamento, contato, tipo, faturamento, prazo de vigência, observação, quantidade de lotes, itens e 
dotações e prazo de vigência para registro de preço. Imprimi o Pedido de Compra com todas as 
informações relacionadas ao pedido para encaminhamento do setor competente; 
 b) Anexo I: Utilizado pela Central de Compras ou Setor de Licitação, para agrupar os pedidos 
sendo eles por lote ou por anexo, formando uma licitação somente com itens semelhantes de todas as 
secretarias, pode ser feito anexos com vários lotes separados por tipos de itens. O anexo ainda pode 
ser controlado sendo ele aprovado ou não, o mesmo também pode ser impresso; 
 c) Minuta de Edital: Permite gerar uma previa da Licitação informando, Modalidade, Quantidade 
de Lotes, Anexo, Dotações, Forma de Pagamento, Tipo de Julgamento, Forma de Apuração, Objeto, 
Documentações exigidas e Itens, podendo ser aprovado ou não, a mesma pode ser impressa através 
de Editores de Texto como Open Office ou Microsoft Word; 
 d) Controle de Saldo de Licitações: Permite controlar o saldo de Licitações não permitindo 
comprar além do Licitado ou do aditivo; Automaticamente, no ato da anulação do empenho (parcial ou 
total), o saldo inutilizado deverá retornar para a dotação, assim como a quantidade de cada item que foi 
anulado deverá voltar como saldo na licitação para futuras compras baseada naquela licitação; 
 e) Consulta Item de Registro de Preços: Permite o usuário de qualquer secretaria consultar 
determinado Item para compra através dos registros de Preço em vigor da entidade, visualizando a 
quantidade Licitada, aditivos, quantidade comprada, saldo do a ser comprado, etc; 
 f) Realinhamentos de Preços: Permite o Setor de Compras ajustar preços de itens de acordo 
com Parecer Jurídico, informado Data, Licitação, Fornecedor, Responsável pelo Parecer, Descrição ou 
numero do Parecer e itens a ser ajustado. A partir do realinhamento as solicitações e o pré-empenho 
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serão feitas com o novo valor; 
 g) Aditivo de Registro de Preços: A licitação de Registro de Preços poderá sofrer Aditivo de 
acordo com parecer jurídico, podendo ser aditivado um item apenas, todos os itens de cada fornecedor 
ou também todos os itens da licitação em apenas alguns clicks; 
 h) Controle de Dotação Orçamentária: O controle de saldos de dotações é feito em tempo real 
totalmente automático, não deixando solicitar nada além do orçado, caso sofra reduções na 
contabilidade ao mesmo tem é baixado no compras; 
 i) Gera Propostas: Todas as licitações poderão fornecer arquivo digital com os itens da licitados, 
sendo ele preenchido pelo fornecedor participante, também este mesmo arquivo será importado para a 
proposta do sistema, não havendo necessidade do usuário informar valores manualmente de cada 
fornecedor; 
 j) Ao cadastrar uma nova licitação, ter opção para trazer como sugestão de valor máximo, o valor 
“referência” atribuído ao item em seu cadastro; 
 k) Permitir consulta de valores: Deverá existir uma consulta dos últimos valores de aquisição dos 
produtos, contendo o número do processo licitatório referente a cada valor. 

 
4.6 – PATRIMONIO 
4.6.1 – Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens móveis e imóveis que compõem o 
patrimônio da entidade, permitindo de maneira rápida, o cadastramento, conservação, a classificação, a 
movimentação, baixa, localização e o inventário; 
4.6.2 – Possibilitar o cadastramento de maneira que possa permitir o agrupamento conforme a natureza 
do bem; 
4.6.3 – Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas e etc.) e imóveis 
próprios, locados e em comodato, com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive 
identificação do setor e pessoa responsável; 
4.6.4 – Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente ou global por natureza ou 
item; 
4.6.5 – Possibilitar a emissão de relatório por número, itens, localização, Diretoria/Gerência, classe, 
unidade responsável, por tipo e por grupo; 
4.6.6 – Possibilitar emissão de termo de responsabilidade (EPI, Ferramentas, veículos, etc)  individual, 
ou por departamento; 
4.6.7 – Possibilitar emitir relação de inclusões, baixas, reavaliações, transferência por item ou por 
localização; 
4.6.8 – Permitir a geração e leitura de etiquetas com código de barra; 
4.6.9 – Possibilitar a transferência dos Bens entre setores e dentro do próprio setor com módulo de 
controle interno de transferências de responsabilidade do Patrimônio; 
4.6.10 – Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza; 
4.6.11 – Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da 
administração pública; 
4.6.12 – Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais; 
4.6.13 – Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, 
natureza ou responsável; 
4.6.14 – Emitir relatório de bens em inventário, informando:  
4.6.15 – Localizados e pertencentes ao setor;  
4.6.16 – Localizados, mas não pertencentes ao setor;  
4.6.17 – Não Localizados; 
4.6.18 – Permitir registrar as comissões de inventários informando os membros, vigência inicial e final; 
4.6.19 – Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou 
destinação de bens durante a sua realização; 
4.6.20 – O Módulo de Patrimônio Público deverá permitir o controle de Bens que foram enviados para 
manutenção podendo ser ela corretiva ou preventiva; 
4.6.21 – Permitir a inclusão de novos campos no cadastro de Bens para registro de informações 
adicionais; 
4.6.22 – Permitir a inclusão de imagens do bem a ser cadastrado para possível melhor identificação e 
localização do bem; 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

36 

4.6.23 – Possuir relatórios gerenciais para os Setores Administrativos; emissão de Balancetes por 
Secretaria, Divisão, Seção, Local ou Conta Contábil Patrimonial; 
4.6.24 – Permitir o registro do tipo de baixa (venda, doações, inutilizações, abandono, cessão, 
devolução, alienação, leilão, outros); 
4.6.25 – Possuir relatórios de controle de gastos para a manutenção dos Bens; 
4.6.26 – Possibilitar emissão de etiquetas em código de barras para anexar ao Bem; 
4.6.27 – Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo anterior, 
entradas, saídas e saldo atual para prestação de contas; 
4.6.28 – Possibilitar tombamento de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
4.6.29 – Possibilitar transferência de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
4.6.30 – Possibilitar baixa de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
4.6.31 – Emite relatório de nota de alienação, seguro e manutenção; 
4.6.32 – Emissão da relação de inclusões por Bens ou por localização; 
4.6.33 – Emissão da relação de baixas por Bens ou por localização; 
4.6.34 – Emissão da relação de reavaliações por bens ou por localização; 
4.6.35 – Emissão da relação geral por item e por localização; 
4.6.36 – Emissão da relação das transferências por item e por local; 
.6.37 – Fornecer dados para contabilização da liquidação da despesa, destinação, depreciação e 
reavaliação de bens; 
4.6.38 – Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com 
conteúdo, “lay-out” e ordens selecionáveis; 
4.6.39 – Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
4.6.40 – Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens; 
4.6.41 – Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código 
interno como pela placa de identificação; 
4.6.42 – Geração de arquivos para prestação de contas ao TCE. 
4.6.43 – Possibilitar um atalho para buscar a descrição do bem no modulo do almoxarifado, inerindo 
assim os dados no campo “descrição”; 
4.6.44 – Na aba cadastro de bens seja inserido “usuário inclusão”, a fim de identificar o usuário que 
cadastrou o bem; 
4.6.45 – Inserir um atalho para preencher automaticamente a descrição do bem conforme item cadastro 
no módulo do almoxarifado no campo “descrição”. 

 
4.7 – ALMOXARIFADO 
4.7.1 – Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, empréstimo, prazo 
de validade e transferência de materiais no estoque; 
4.7.2 – Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos gerando automaticamente a 
entrada no estoque à partir de uma autorização de fornecimento; 
4.7.3 – Propiciar o registro de entrega de materiais adquiridos (liquidação); 
4.7.4 – Propiciar o controle de entrega parcelada, informando saldos e data de entrega prevista; 
4.7.5 – Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais; 
4.7.6 – Possibilitar a classificação dos materiais conforme níveis de classificação definidas pelo 
consórcio (Consumo / Permanente/ Perecível/ etc); 
4.7.7 – Permitir o registro de abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações 
durante a sua realização; 
4.7.8 – Possibilitar o controle de pendências de pedidos e fornecimento de materiais; 
4.7.9 – Permitir controlar o limite mínimo e de reposição de saldo físico em estoque; 
4.7.10 – Permitir gerenciar os saldos físico e financeiro dos estoques; 
4.7.11 – Permitir gerenciar os ajustes físicos e financeiros dos estoques, ocorridos do inventário; 
4.7.12 – Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de 
entradas, saídas e saldo atual por período; 
4.7.13 – Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as 
movimentações por material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético); 
4.7.14 – Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal, 
centro de custo; 
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4.7.15 – Emitir relatórios (Diário e Mensal) de Entradas, Saídas, Pedido de Material, Transferências, 
Saldo Implantado, Balancetes, Produtos, Valores em Almoxarifado, Ficha de Produtos, Gráficos 
Diversos, Gastos por Setor, Gastos por Secretaria, Saldo de Produtos, etc; 
4.7.16 – Possibilitar o planejamento de saída de produtos através do controle de data de validade e de 
entrada; 
4.7.17 – Permitir consumo por produto, saldo destes em estoque; 
4.7.18 – Codificação na entrada da mercadoria através de código de barras automático emitido pelo 
Sistema; 
4.7.19 – Possibilitar que o processo de requisição de material possa ser feito on line pelo próprio 
sistema, dessa forma efetuando a integração com os setores solicitantes ao almoxarifado; 
4.7.20 – Conter o recurso de “gerador de relatório” que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, 
“lay-out” e ordens selecionáveis; 
4.7.21 – Conter recursos para consultar informações sobre fornecedores, dentre eles: data da primeira e 
ultima aquisição, valor total de aquisições, etc; 
4.7.22 – Controle de acesso à informações de depósito por unidade funcional; 
4.7.23 – Fazer a logística de armazenamento dos produtos nos almoxarifados; 
4.7.24 – Emissão da guia de conferência cega para o recebimento de materiais; 
4.7.25 – Permitir parametrização para emissão de relatórios gerenciais que mostrem quantidade de 
meses que a entidade tem a disposição todos os materiais; 
4.7.26 – Permitir a criação e controle de diversos armazéns, onde estarão depositadas os produtos em 
estoque; 
4.7.27 – Criação de ruas de cada armazém, com possibilidade de restrição de armazenamento de itens 
de estoque, segundo sua classificação no Cadastro de Materiais; 
4.7.28 – Criação de blocos, seus níveis e apartamentos, onde estarão armazenados fisicamente os 
produtos; 
4.7.29 – Permitir classificar o apartamento como sendo de pulmão ou picking; 
4.7.30 – Garantir que um item de estoque, quando estiver em apartamento de pulmão, não será retirado 
para consumo. Somente poderão ir para consumo os itens armazenados em apartamento de picking; 
4.7.31 – Controle de lote e vencimento, diferenciando os produtos para cada apartamento de pulmão, 
garantindo que em um apartamento de pulmão não armazene o mesmo item de dois lotes distintos; 
4.7.32 – Geração de um mapa de armazenagem dos itens, seguindo a lógica de armazenar o item no 
endereço mais próximo do endereço de picking; 
4.7.33 – Opção de abastecimento automático de picking, mediante parametrização de quantidade 
mínima e máxima do picking; 
4.7.34 – Emissão de mapa de separação de itens, para atender as saídas lançadas no sistema; 
4.7.35 – Mapa de separação deve ter a opção de ser emitido no sentido de onda ou não. Sentido de 
onda significa traçar a rota da empilhadeira de forma que ela percorra a menor distância possível dentro 
do armazém; 
4.7.36 – Possibilitar a transferência de itens entre locais, de forma manual e automática; 
4.7.37 – Possibilitar que no endereço de picking exista a possibilidade de se armazenar o mesmo item 
de lotes diferentes; 
4.7.38 – Emissão de relatório para balanço, constando o endereço, item, especificação, lastro, camada, 
altura, e com espaço para preenchimento da quantidade a ser contada; 
4.7.39 – Possibilidade de na entrada do item, informar um código diferente para diferenciar o item 
empenhado do item em almoxarifado, sem perder o controle de quanto já foi entregue do empenho; 
4.7.40 – Manter saldos lógicos (por centro de custo) e também saldos físicos, por endereço e o total 
estocado; 
4.7.41 – Permitir apenas via aprovação, a transferência de saldo de itens entre centros de custo; 
4.7.42 – Manter histórico de toda a movimentação física dos itens; 
4.7.43 – Possibilitar de maneira prática a visualização do status do pedido (aprovado, separado e 
entregue); 
4.7.44 – Gerar relatório de rotas de entrega, onde conste todas as unidades para a entrega; 
4.7.45 – Gerar identificação do pallet constando a informação do item nele armazenado, quantidade, 
lastro, camada e altura; 
4.7.46 – Gerar relatório de conferência da separação, para que a equipe responsável pela conferência 
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execute-a de forma idônea, sem saber exatamente o que tem que ser conferido, a fim de garantir a 
entrega correta dos materiais.  
4.7.47 – Possibilitar na aba movimentação de itens – entrada e saída no estoque, um campo 
“observação” para que possamos fazer algumas anotações; 
4.7.48 – Na aba cadastro de itens seja inserido “usuário inclusão”, a fim de identificar o usuário que 
cadastrou o item. 
     
4.8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
4.8.1 – Relação de todos os veículos automotores integrantes da frota; 
4.8.2 – Planilha de gasto mensal de combustível por veículo, quilometragem rodada e média de 
consumo; 
4.8.3 – Publicação do Patrimônio, descrevendo os bens móveis com valor acima de 40 salários mínimos 
e todos os imóveis; 
4.8.4 – Publicação local onde encontra os bens móveis e imóveis e se estão em funcionamento ou uso, 
com respectivo número de matricula ou número de patrimônio, bem como se está cedido, alugado, 
comodato, autorização, concessão, concessão de direito real de uso e publicação de todos os atos de 
cessão; 
4.8.5 – Publicação de todas as obras que estão sendo realizadas pela entidade, devendo constar 
cronograma da obra, se vem sendo cumprido, nome da empresa executora e dos responsáveis pela 
fiscalização da referida obra; 
4.8.6 – Publicação de orçamento e suas respectivas emendas (créditos suplementares), bem como 
balanço do exercício anterior e os relatórios bimestrais e quadrimestrais da execução orçamentaria, 
além dos dados da lei n.º 9.755/98; 
4.8.7 – Publicação das relações mensais de todas as compras feitas pela administração, pelos diversos 
meios licitatórios; 
4.8.8 – Publicação das prestações de contas do ente público; 
4.8.9 – Publicação de despesas mensais com diárias pagas com verbas oriundas dos cofres públicos, 
indicando benefícios, especificando a finalidade da despesa, data e valor; 
4.8.10 – Lista de todos os funcionários públicos concursados, local de lotação, local que deve trabalhar, 
horário de expediente e responsável pela supervisão, lista de todos os funcionários não concursados 
(cargos em comissão, terceirizados, cargos temporários e outros), local de lotação, local em que o 
funcionário deve trabalhar, horário de expediente, responsável pela supervisão e função efetivamente 
exercida pelo funcionário; 
4.8.11 – Publicação de todos os atos de concursos públicos e testes seletivos; 
4.8.12 – Publicação de execução orçamentária; 
4.8.13 – Acessar as informações contábeis em tempo real; 
4.8.14 – Gráficos comparativos da receita orçada e arrecada; 
4.8.15 – Gráficos comparativos da execução orçamentaria e financeira, visualizando valores da despesa 
orçada empenhada, liquidada e paga; 
4.8.16 – Gráfico para controle dos gastos com pessoal; 
4.8.17 – Gráfico para controle da receita e despesa executada; 
4.8.18 – Consulta extrato de fornecedor contendo toda a sua movimentação financeira com a entidade; 
4.8.19 – Possibilitar a inclusão do brasão da entidade; 
4.8.20 – Inserir o valor que cada município investiu mensalmente no consórcio (integração com o 
Sistema IDS); 
4.8.21 – Aparecer os dados do Orçamento: PPA, LDO e LOA; 
4.8.22 – Permitir consulta por valor na aba “Fornecedores”; 
4.8.23 – Comparar detalhadamente as informações constantes em nosso portal da transparência com a 
Lei que o tornou obrigatórios e correção dos itens que não estão de acordo; 
4.8.24 – Corrigir alguns itens do portal de transparência. 
 

5 – DOS RECURSO DE INFORMÁTICA 

5.1 – A fim de possibilitar a implantação e operacionalização do sistema, o Software apresentado pela 
empresa licitante deverá trabalhar com a seguinte configuração de Hardware e de Sistema Operacional: 
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5.1.1 – SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008R2 64 BITS, COM POSSÍVEL 
ALTERAÇÃO PARA O WINDOWS SERVER 2016 64BITS; 
5.1.2 – ACESSO VIA TERMINAL SERVICE PARA NO MÍNIMO 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS NO 
SISTEMA LICITADO; 
5.1.3 – PROCESSADOR QUAD-CORE INTEL XEON E52620 2,0 GHZ. 
5.1.4 – MEMÓRIA 8 GB DDR4 ECC. 
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(em papel timbrado da Empresa) 
ANEXO II 

Proposta de Preços 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP 

 

 
Objeto: A presente Tomada de Preços tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada 
na área de Tecnologia da Informação para Implantação de Sistema Integrado de Gestão Pública para o 
CISAMUSEP, conforme especificações previstas no ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital. 
 
Dados da Licitante: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 
Dados do representante que irá assinar o contrato a ser celebrado com a licitante vencedora da 
Tomada de Preços nº 01/2019: 

Nome Completo: 

Profissão: Estado Civil: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

Item Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. 
Valor Máx. 

Total. 

1 

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, 
CONSTANDO OS SEGUINTES ITENS: 
- A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE 
SOFTWARES E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES PARA INFORMATIZAÇÃO 
DOS SETORES COMPREENDENDO OS 
SEGUINTES MÓDULOS: 
- CONTABILIDADE PÚBLICA; 
- ORÇAMENTÁRIO - PPA, LDO E LOA; 
- TESOURARIA; 
- SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ; 
- COMPRAS E LICITAÇÕES; 
- CONTROLE DE FROTAS; 
- PATRIMÔNIO; 
- ALMOXARIFADO; 
- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; 
- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE 
DADOS, INTEGRADO AOS MÓDULOS A SEREM 
IMPLANTADOS, COM NÚMERO ILIMITADO DE 
LICENÇAS PARA USUÁRIOS; 
- É IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJAM 
INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 

SERV 1 R$ 5.666,67 R$ 5.666,67 
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ATUALIZAÇÃO, E SUPORTE DE FORMA A 
ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMATIVAS 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO: 
 - PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS 
SOFTWARES DE TODOS OS MÓDULOS NOS 
EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO 
CONSÓRCIO, BEM COMO MIGRAÇÃO, 
REORGANIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DAS 
BASES DE DADOS E TABELAS; 
- CONVERSÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS 
DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVO MAGNÉTICO, 
REFERENTE AO ANO CORRENTE; 
- MIGRAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E 
RESTRUTURAÇÃO DAS BASES DE DADOS E 
TABELAS; 
- CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA, PARA 
ADEQUÁ-LO ÀS ROTINAS DA CONTRATANTE; 
- DEFINIÇÃO DOS USUÁRIOS DOS MÓDULOS, 
COM SUAS PERMISSÕES E ACESSOS; 
- CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS PARA PLENA 
UTILIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DOS 
MÓDULOS. O PROGRAMA DE TREINAMENTO 
DEVERÁ RESPEITAR NO MÍNIMO 100 
HORAS/AULA           PARA CADA MÓDULO, SEM 
CUSTO PARA O CONTRATANTE; 
- TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER 
FORNECIDOS EM CÓPIAS OFICIAIS. 

2 

SERVIÇOS PÓS-IMPLANTAÇÃO, CONSTANDO 
OS SEGUINTES ITENS: 
- MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS SOFTWARES 
DE FORMAS A MANTÊ-LOS SEMPRE EM 
PERFEITA OPERACIONALIZAÇÃO, DESDE QUE 
SEJAM MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS 
INICIAIS DESTES; 
- REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
A FIM DE REDUZIR A INCIDÊNCIA DE 
PROBLEMAS E ERROS NO SISTEMA; 
- ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO À 
EQUIPE INTERNA USUÁRIA DOS SOFTWARES, 
DE FORMA A DIRIMIR DÚVIDAS QUE 
SURGIREM DE SUA OPERACIONALIZAÇÃO; 
- ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE TODOS OS 
MÓDULOS, QUANDO NECESSÁRIO, PARA O 
APRIMORAMENTO DOS MESMOS E PLENO 
ATENDIMENTO DAS NOVAS NORMAS 
VIGENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ;  
- SUPORTE TÉCNICO A SER PRESTADO NO 
LOCAL, QUANDO SOLICITADO, SEM CUSTO 
PARA A CONTRATANTE. 
- CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS PARA PLENA 
UTILIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DOS 
MODULOS. 

SERV 12 R$ 5.233,33 R$ 62.799,96 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 68.466,63 

 
Observações: 
1 – Lote único: Os sistemas a serem fornecidos serão compostos por módulos que atendam aos 
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requisitos de funcionalidade, que estejam nos mesmos ambientes tecnológicos e que sejam fornecidos 
por um único fornecedor. 
2 – É necessário, quando da elaboração da proposta: 
2.1 – Deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no Edital da modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS tipo técnica e preço. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas 
que fizerem referência às de outros proponentes, sob pena de desclassificação. 
2.2 – Deverá apresentar a proposta neste anexo, datilografada ou impressa, na forma deste modelo; 
2.3 – Não poderá ultrapassar o valor máximo estabelecido, sob pena de desclassificação. 
3 – Os serviços de implantação de módulos já existentes no CISAMUSEP somente poderão ser 
cobrados caso a Licitante não seja a atual fornecedora do sistema em uso, o CISAMUSEP não pagará 
por implantação de módulo já implantado. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.  
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

 (Carimbo da Empresa) 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO III 
 

Modelo de Carta de Credenciamento 

 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
                                                          
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 
 
 
  Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade sob nº _______________ e CPF sob nº _____________, a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019, instaurado pelo Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP. 

  Na qualidade de representante legal da empresa ______________________, outorga-se 

ao acima credenciado poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame, em especial poder de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO IV 
 

Modelo de Declaração de Idoneidade 
 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019  

 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019, 

instaurado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 

declara para os fins de direitos que a referida empresa não foi declarada inidônea para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO V 

 
Modelo de Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente 

 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019  

 
 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019, 

instaurado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 

declara para os fins de direitos e sob as penalidades da lei que a referida empresa cumpre o disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO VI 

 
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019  

 
 
 
 

 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019, 

instaurado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 

declara para os fins de direitos que a referida empresa se enquadra na condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada 

pela Lei Complementar nº 147/2014.  

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
 

 
 
 
 
 
 

Observação: a não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do tratamento 
diferenciado dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela Lei 
Complementar nº 147/2014. (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE DE 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO VII 

 
Modelo de Declaração de Aparelhamento e Pessoal Técnico Adequado 

 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019  

 
 
 

  A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado no município de ___________________, Estado do 

______________________, através da presente declaração, declara para os devidos fins de que 

possui aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto 

desta licitação.  

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO VIII 

 
Proposta Técnica 

 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019  

 
  Em atendimento ao item 11 deste Edital e seus anexos, apresentamos nossa 

PROPOSTA TÉCNICA para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação.  

 

  As atividades a serem executadas compreenderão todos os serviços listados no Anexo I 

deste Edital, a qual apresentamos esta proposta para comprovação dos serviços a serem propostos e 

executados, na seguinte forma:  

 

1. Apresentamos em anexo, plano de implantação do Sistema incluindo todos os 

módulos, com data de início contada da assinatura do contrato, considerando-se todas 

as especificações do Sistema e dos serviços, contendo as etapas a serem 

executadas, carga horária e o cronograma de execução das atividades; 

2. Apresentamos em anexo, plano de treinamento de usuários contendo os dados 

conforme estabelecido Anexo I do Edital;  

3. Apresentamos em anexo, planilhas propostas para pontuação técnica, devidamente 

preenchidas, em conformidade com o anexo IX deste Edital; 

4. Apresentamos em anexo, relação dos profissionais responsáveis pela execução de 

todos os serviços necessários para o objeto desta licitação, com sua devida 

qualificação, acompanhada de comprovação de vínculo empregatício através de 

apresentação da Ficha de Empregado.  

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO IX 
 

Pontuação Técnica 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
 

1 – OBJETIVO  
1.1 – Este anexo tem por objetivo estabelecer critérios de avaliação da Pontuação Técnica, a qual 
deverá ser preenchido e anexado a Proposta Técnica a ser apresentada no processo licitatório. Para 
tanto, os licitantes deverão demonstrar que possuem experiência e qualificação no fornecimento do 
Sistema e atender os requisitos mínimos exigidos por este Consórcio.  
 

2 – DA PONTUAÇÃO TÉCNICA 
2.1 – Deverão ser atribuídos pontos a Proposta Técnica em função do Sistema e dos serviços a serem 
prestados, devendo assinalar com um “X” na coluna em que seja proposto o requisito. 
2.2 – Só será aceito a marcação de uma coluna por item. Caso a proponente marque mais de uma 
coluna no item este respectivo será considerado como nulo.  
2.3 – Não serão aceitas observações dos itens. Essas serão ignoradas e os itens considerados como 
nulos.  
2.4 – É obrigatória a apresentação de todos os itens na Proposta Técnica, sejam eles marcados ou não.  
 

3 – TABELA DE FATORES PARA AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1 – ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ 
 Neste quesito, será avaliada a experiência da licitante no atendimento ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, a fim de preservar a pontualidade do contratante em relação à agenda de obrigações 
imposta pela legislação. É fundamental avaliar a atualidade do sistema proposto com relação às novas 
regras do Tribunal de Contas, relativas ao exercício corrente. Para tanto, serão contados os atestados 
emitidos por pessoas de direito público ou privado do Estado do Paraná, e apresentados na Proposta 
Técnica. 

QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ 

PONTOS PROPOSTO 

Nenhum atestado 00  

Até 10 (dez) atestados, relativo ao envio do 2º Bimestre do ano de 2019. 100  

Mais de 10 (dez) atestados, relativo ao envio do 2º Bimestre do ano de 2019. 200  

 

3.2 – FATOR TÉCNICO – PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
  Neste quesito, será avaliado o Banco de dados onde os sistemas deverão funcionar e qual 

ambiente operacional deverão ser intalados: 

BANCO DE DADOS UTILIZADO PELO SISTEMA PONTOS PROPOSTO 

Outros Banco de Dados 05  

Banco de Dados Open-Source 10  

MS SQL Server / MSDE (Microsoft SQL Server Database Engine) 50  

Postgree 100  

Oracle 200  
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Ambiente de instalação do banco de dados PONTOS PROPOSTO 

SGBD só pode ser instalado em sistemas operacionais Windows 0  

SGBD só pode ser instalado em sistemas operacionais Windows SERVER 50  

SGBD pode ser instalado em sistemas operacionais LINUX 100  

 

3.3 – SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
 Neste quesito, será avalida a forma como o proponente realizará os serviços de implantação, 
incluindo prazo, local de realização dos serviços e equipe técnica. A licitante deverá incluir em sua 
Proposta Técnica, um Plano de Implantação, o qual deverá esclarecer onde serão realizados os 
serviços de implantação, de forma clara o bastante para avaliação da pontuação técnica. Serão 
desclassificadas as propostas técnicas que não atingirem, neste quesito, pelo menos 100 (cem) pontos. 
 

3.3.1 – PRAZO DE IMPLANTAÇÃO 
Contando-se o prazo para implantação do Sistema, em horas corridos, as 

licitantes obterão a seguinte pontuação: 
PONTOS PROPOSTO 

Mais de 48 (quarenta e oito) horas 00  

Menos de 48 (quarenta e oito) horas 100  

 

3.3.2 – LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O local onde as licitantes realizarão os serviços de implantação conferirá, 

a cada uma, a seguinte pontuação: 
PONTOS PROPOSTO 

Totalmente na sede da proponente 10  

Parte na sede da proponente, parte na sede do Contratante 50  

Totalmente na sede do Contratante 100  

 

3.4 – SERVIÇOS DE PÓS-IMPLANTAÇÃO  
 Neste quesito, será avalida a forma como o proponente realizará os serviços de pós-
implantação, incluindo atendimento a solicitação de customizações, localização da sede de apoio à 
realização dos serviços e equipe técnica disponível na sede indicada. A licitante deverá incluir em sua 
Proposta Técnica, um Plano de Manutenção, o qual deverá esclarecer onde serão realizados os 
serviços de pós-implantação, de forma clara o bastante para avaliação da pontuação técnica. Serão 
desclassificadas as propostas técnicas que não atingirem, neste quesito, pelo menos 100 (cem) pontos. 
 

3.4.1 – CUSTOMIZAÇÕES NO SISTEMA 
Será avaliado o atendimento às solicitações dos usuários do Contratante, quanto à 

customização dos sistemas para atender às necessidades do Contratante, bem como a forma como 
será realizada a customização dos sistemas, considerando-se o local e a interação das equipes 
envolvidas no projeto, do Contratante e da Contratada.  

Como customização dos sistemas entenda-se desde o levantamento dos requisitos necessários 
como a programação, ou seja, toda alteração a ser realizada nos códigos-fonte, bem como as 
parametrizações necessárias à consecução dos objetivos, sempre que necessário. Isto significa que, se 
surgir necessidade de alteração dos sistemas, para atendimento a itens que não estejam entre os 
requisitos dos sistemas presentes neste Termo, a licitante poderá realizar estas alterações sem custos 
adicionais. 

 

CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS PONTOS PROPOSTO 

Não será realizada qualquer alteração além do atendimento aos requisitos do 

edital. 
00 

 

A licitante fará todas as alterações necessárias, sem custos adicionais. 100  
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QUANTO AO ENVIO DE PROGRAMADORES À SEDE DA CONTRATANTE, 
PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO NO LOCAL: 

PONTOS PROPOSTO 

Totalmente na sede da proponente 10  

Parte na sede da proponente, parte na sede do Contratante 50  

Totalmente na sede do Contratante 100  

 
3.5 – SUPORTE E EQUIPE TÉCNICA 
 

3.5.1 – EQUIPE TÉCNICA (PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS) 
 A licitante deverá incluir em sua Proposta Técnica, documentos que comprovem possuir, 

em seu quadro de funcionários ou societário, pessoal contratado qualificado para a execução dos 
serviços objeto desse Termo, conforme as características mínimas indicadas abaixo para sua equipe 
técnica. As qualificações deverão ser comprovadas através da apresentação de comprovantes de 
titulação ou outro documento equivalente. Somente serão aceitos funcionários contratados sob regime 
CLT. 

 
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PÓS-IMPLANTAÇÃO, OS QUAIS DEVERÃO 
ESTAR PRESENTES NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, 
PROPOSTO NO ITEM “3.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS” 
PROPOSTO: 

PONTOS PROPOSTO 

Até 07 (sete) profissionais, sendo no mínimo: 

03 (três) Programadores, com graduação ou pós graduação em Ciências da 
computação ou áreas afins. 

04 (quatro) Técnicos de suporte, com graduação ou pós graduação em 
Contabilidade, Administração ou Ciências da computação ou áreas afins. 

20  

De 8 (oito) a 14 (quartoze) profissionais, sendo no mínimo: 

04 (quatro) Programadores, com graduação ou pós graduação em Ciências da 
computação ou áreas afins. 

04 (quatro) Técnicos de suporte, com graduação ou pós graduação em 

Contabilidade, Administração ou Ciências da computação ou áreas afins. 

50  

15 (quinze) ou mais profissionais, sendo no mínimo: 

05 (cinco) Programadores, com graduação ou pós graduação em Ciências da 
computação ou áreas afins. 

10 (dez) Técnicos de suporte, com graduação ou pós graduação em 

Contabilidade, Administração ou Ciências da computação ou áreas afins. 

100  

 

3.5.2 – RESPONSÁVEL TÉCNICO-PROFISSIONAL 
Neste quesito será atribuída pontuação pela qualificação e responsabilidade técnica pelos 

serviços prestados, levando-se em consideração que o técnico-profissional deverá ter registro no órgão 
de classe: Certificado de Registro do CRA – Conselho Regional de Administração com apresentação da 
Certidão de Regularidade – Pessoa Física. A pessoa indicada como técnico-profissional deverá ter 
vinculo empregatício ou fazer parte do quadro societário da empresa. 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO-PROFISSIONAL PONTOS PROPOSTO 

A empresa não possui profissional(ais) registrado(s) no órgão da classe – CRA 00  

A empresa possui profissional(ais) registrado(s) no órgão da classe – CRA 100  
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3.5.3 – SUPORTE TÉCNICO, POR TELEFONE E/OU INTERNET 

SUPORTE TÉCNICO, POR TELEFONE E/OU INTERNET PONTOS PROPOSTO 

Acima de 3 horas 00  

Em até 2 horas 50  

Em até 1 hora 100  

 
3.5.4 – SUPORTE TÉCNICO LOCAL 

SUPORTE TÉCNICO LOCAL PONTOS PROPOSTO 

Acima de 24 horas 00  

Em até 24 horas 50  

Em até 6 horas 100  

 
4 – DEMONSTRATIVO PARA APURAÇÃO DO INDICE TÉCNICO (IT)  
4.1 – Conforme estabelece o item 13.2.1 será atribuído um Índice Técnico (IT) para cada proposta 
apresentada, obtida pelo somatório dos Pontos (PTO) atribuídos a cada um dos Fatores para Avaliação 
do Índice Técnico, conforme o item 3 deste Anexo, da seguinte forma:  
 
4.2 – Avaliação do Índice Técnico, compreendendo:  

a) Atendimento ao Tribunal de Contas do Paraná (item 3.1)   
Pontos Proposto = _____  pontos  

 
b) Fator Técnico-Plataflorma Tecnologica (item 3.2)   

Pontos Proposto = _____ pontos  
 

c) Serviços de Implantação (tem 3.3)   
Pontos Proposto = _____ pontos  
 

d) Serviços de Pós-Implantação (Item 3.4) 
Pontos Proposto = _____ pontos 

 
e) Suporte e Equipe Técnica (Item 3.5) 

Pontos Proposto = _____ pontos 
 

4.3 – O Índice Técnico (IT) será o somatório dos pontos obtidos das alíneas acima (“a” até “e”).   
Índice Técnico (IT) = _______ pontos 

 

 
_______________, em ____ de _______________ de 2019. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO X 
 

Modelo de Declaração de custos diretos e indiretos, impostos e taxas 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 
 

  A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº. ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado no município de ___________________, Estado do 

______________________, através da presente declaração, declara para os devidos fins de que nos 

preços apresentados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive, impostos e 

taxas, suporte técnico, constituindo a única remuneração pelos fornecimentos contratados.  

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO XI 
 

Modelo de Declaração do produto ofertado de acordo com exigido em Edital 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 

 A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado no município de ___________________, Estado do 

______________________, através da presente declaração, declara para os devidos fins de que o 

produto ofertado está totalmente em conformidade com as exigências do presente Edital, e que a 

marca do sistema é ________________ e o fabricante do sistema é ___________________. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 
 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

55 

(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO XII 
 

Modelo de Declaração de atendimento às solicitações do CISAMUSEP 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 
 

 A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado no município de ___________________, Estado do 

______________________, através da presente declaração, declara para os devidos fins de que 

fará o atendimento às solicitações do CISAMUSEP para a customização dos sistemas, visando 

atender às necessidades detectadas durante o processo de implantação. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 
 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO XIII 
 

Modelo de Declaração de empresa para sede de apoio 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 
 

 A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado no município de ___________________, Estado do 

______________________, através da presente declaração, declara para os devidos fins de que a 

empresa ________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede a 

______________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº _______________________, sediada a Rua 

____________________ nº ______, Bairro____________ cidade de ____________ Estado do 

_______________, CEP__________, é uma das unidades da empresa, (especificar se é Matriz ou 

Filial) que servirá como sede de apoio para a realização dos serviços de pós-implantação. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO XIV 
 

Modelo de Declaração de envio de programadores 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 
 
 

 A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado no município de ___________________, Estado do 

______________________, através da presente declaração, declara para os devidos fins de que 

enviará programadores da fabricante do sistema à sede do CISAMUSEP, para realizar serviços 

de programação, quando solicitado. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO XV 
 

Modelo de Declaração de Vistoria 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 

 
 A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado pelo Sr. __________________________ R.G sob nº __________________ e CPF sob nº 

__________________, visitou e tomou conhecimento dos equipamentos e da estrutura tecnológica bem 

como a forma de trabalho dos diversos setores a serem atendidos pelos sistemas. 

 

 Declaramos que, se vencedores desta, nos responsabilizaremos pela completa execução dos 

serviços em todas as suas fases, assim como de que conhecemos todos os detalhes, especificações e 

condições de execução dos trabalhos. 

 
 

 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do funcionário do CISAMUSEP responsável pelo acompanhamento 
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(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO XVI 
 

Modelo de Declaração de Termo de Responsabilidade 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

 
 

 A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede a _______________________________, bairro _____________, município de 

__________________, Estado do ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, inscrição estadual nº ________________________, neste ato 

representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado no município de ___________________, Estado do 

______________________, através da presente declaração, declara que se compromete a entregar 

e IMPLANTAR O SOFTWARE, objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019, dentro do 

prazo até 48 (quarenta e oito horas), a contar da assinatura do contrato. 

 

Declaramos ainda, que a entrega será na totalidade do objeto em que a empresa for vencedora 

no certame licitatório. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 

 
 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

60 

ANEXO XVII 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2019 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE – CISAMUSEP E A EMPRESA ____________________________________. 
 
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE – 
CISAMUSEP, pessoa jurídica sob forma de Consórcio Público com personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins econômicos nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005, situado na Rua Adolpho 
Contessotto, nº 620, Zona 28, na cidade de Maringá/PR, inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68, 
neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Janilson Marcos Donasan, brasileiro, separado 
judicialmente, promotor de eventos, portador da CI/RG nº 3.971.966-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
nº 528.229.409-59, residente e domiciliado em Sarandi/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a 
empresa _______________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
situado a ______________________, bairro, na cidade de ___________, CEP_______, telefone (__) 
______________, inscrita no CNPJ sob nº _______________________________, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a). _______________________________________, nacionalidade, estado 
civil, profissão, portador(a) da CI/RG nº ______________________ e inscrito(a) no CPF/MF nº 
__________________________, residente e domiciliado em ___________/__, a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, assim como pelas condições da 
Consulta de Preço nº 53/2019, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de _____________, 
Tomada de Preços nº 01/2019 e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

   
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
 O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de implantação de Sistema 
Integrado de Gestão Pública para o CISAMUSEP, conforme as especificações estabelecidas na 
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019, proposta comercial anexa e Anexo I deste Contrato. 
 
 Subcláusula Primeira – O Sistema Único de Gestão Pública deverá ser subdividido em 
módulos totalmente integrados entre si e que utilizam um único banco de dados, compartilhando as 
informações e atualizando-as de forma automática, a fim de aperfeiçoar os processos internos do 
CONTRATANTE e consequentemente fornecer as informações exigidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná. 
 

Subcláusula Segunda – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 
de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de TOMADA 
DE PREÇOS nº 01/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA datada de 
___/___/____. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO  
   
 A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de 
prestação de serviços. 
 
 Subcláusula Primeira – Os serviços de implantação consistem em: 

a) Parametrização e instalação dos softwares de todos os módulos nos equipamentos de 
propriedade do CONTRATANTE, bem como migração, reorganização e restruturação das 
bases de dados e tabelas, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis; 
b) Conversão e importação dos dados disponibilizados em arquivo magnético, referente ao 
período do ano 2002 até o ano corrente; 
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c) Customização do sistema, para adequa-lo as rotinas do CONTRATANTE; 
d) Capacitação dos usuários para plena utilização das funcionalidades dos módulos; 
e) Programação de treinamento deverá respeitar no mínimo 100 horas/aula para cada 
módulo de acordo com a disponibilidade do CONTRATANTE; 
f) Todos os módulos deverão ser fornecidos em cópias oficiais.  

 
 Subcláusula Segunda – Os Serviços de pós-implantação consistem em: 

a) Manutenção Técnica dos Softwares de forma a mantê-los sempre em perfeita 
operacionalização, desde que sejam mantidas as características iniciais destes; 
b) Realização de manutenção preventiva e corretiva a fim de reduzir a incidência de 
problemas e erros no sistema, com um prazo de três dias úteis; 
c) Assitência e suporte técnico à equipe interna usuária dos softwares, de forma a dirimir 
dúvidas que surgirem de sua operacionalização; 
d) Atualização de versão de todos os módulos, quando necessário, para aprimoramento dos 
mesmos e pleno atendimento das normas vigentes do Tribunal de Contas do Paraná; 
e) Suporte técnico a ser prestado no local, quando solicitado; 
f) Capacitação gratuita aos novos usuários para plena utilização das funcionalidades dos 
módulos; 
g) Nos cursos e treinamentos oferecidos pela CONTRATADA, deverão oferecer 
gratuitamente no minimo duas vagas;  
h) Disponibilização das senhas dos módulos até o primeiro dia útil do mês;  
i) Encaminhar e-mail ao Fiscal do Contrato informando que há nova versão do sistema para 
atualização. 

 
 Subcláusula Terceira – A fim de possibilitar a implantação e operacionalização do sistema, o 
Software apresentado pela CONTRATADA deverá trabalhar com a seguinte configuração de Hardware 
e de Sistema Operacional: 

a) Sistema Operacional Windows Server 2008R2 64 BITS, com possível alteração para o 
Windows Server 2016 64BITS; 
b) Acesso via Terminal Service para no mínimo 30 acessos simultâneos no sistema 
contratado; 
c) Processador Quad-Core Intel Xeon E52620 2,0 GHZ. 
d) Memória 8 GB DDR4 ECC. 
 

 Subcláusula Quarta – O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 
57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 Subcláusula Quinta – Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de Compras e 
Serviços conforme Resolução nº 019/2019 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto 
deste Contrato nos termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e de 
acordo com o estabelecido no Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 
 
 Pela execução do objeto o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 
________,___ (________), sendo realizado o pagamento nas seguintes condições: 
 Item 1 (Serviço de Implantação): Será efetuada após a total execução do serviço, mediante 
aprovação do Fiscal do Contrato e apresentação do documento fiscal correspondente. 
 Item 2 (Serviço de Pós-Implantação): Será efetuado mensalmente, após o recebimento da 
Nota Fiscal devidamente conferida por membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do 
CISAMUSEP. 
 
 Subcláusula Primeira – O preço do objeto contratado terá um prazo de validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data da entrega da Nota de Empenho à CONTRATADA.  
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 Subcláusula Segunda – Todos os custos decorrentes de intervenções técnicas correrão por 
conta da CONTRATADA, as despesas com frete/transporte, mão de obra, seguros, deslocamento, 
garantia, alimentação, hospedagem, equipamentos, treinamentos, tributos e/ou contribuições, 
reposição de peças que porventura sejam necessárias e quaisquer outros encargos indispensáveis 
ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado mensalmente através de Transferência ou Boleto Bancário, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por 
membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP. 
 
 Subcláusula Primeira – A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma 
- Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68, com sede na Rua 
Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87.053-285, bem como informar no corpo da 
respectiva Nota Fiscal, os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 
pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 
 
 Subcláusula Segunda – A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados, a quantidade, 
os valores unitário e total do item. A CONTRATADA deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o 
número e a modalidade da Licitação e o número do Empenho e o Convênio nº 062/2018 – Custeio 
Estado/SESA. 
 
 Subcláusula Terceira – A CONTRATADA fica obrigada a repassar ao CONTRATANTE, na 
proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto em função de alterações na legislação pertinente. 
 
 Subcláusula Quarta – No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, 
o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova Nota 
Fiscal/Boleto Bancário correto(a). 
 

Subcláusula Quinta – No caso de abertura de procedimento administrativo referente à 
aplicação das sanções da Cláusula Décima deste Contrato, o prazo de pagamento será suspenso e 
somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

   
CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO 
 
 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro: 
dotação orçamentária nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
 Os preços estabelecidos no presente Contrato não sofrerão reajustes, salvo se alterada a 
legislação e nas condições desta. Somente nesta hipótese, os valores serão corrigidos conforme índice 
IPCA/IBGE ou qualquer outro que venha substituí-lo durante o período. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS 
 

Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso 
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de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou 
extracontratual. 

 
 Subcláusula Única – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para 
menos, conforme o caso. 
 
CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 
A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por igual período, total ou parcialmente, até o limite de 48 (quarenta e oito) 
meses, em conformidade com o artigo 57, IV combinado com artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Subcláusula Única – Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços 

necessários à execução do objeto do presente são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e 
Código de Defesa do Consumidor) em vigor. 
 
CLÁUSULA NONA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
 Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. Os 
direitos das partes encontram-se inseridos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; Lei Federal nº 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e supletivamente no Código Civil Brasileiro. 
 
 Subcláusula Primeira – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

1) Efetuar o pagamento ajustado; e 
2) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
 

 Subcláusula Segunda – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
1) Fornecer o objeto contratado na forma ajustada; 
2) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
3) Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de regularidade fiscal 
exigidas na contratação, em especial: Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros e Certificado de Regularidade do FGTS 
exigidos para a realização do pagamento; 
4) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
5) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
6) Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 
7) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, pelo Fiscal do Contrato designado 
pelo CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas por escrito; 
8) Comunicar o CONTRATANTE de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 
ocorrência que prejudique o fornecimento do objeto; 
9) Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com o 
CONTRATANTE; 
10) Utilizar profissionais especializados na execução do serviço; 
11) Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 
trabalhos e previsão de equipamentos e materiais necessários; 
12) Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando 
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outras recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CONTRATANTE, 
utilizando no local de prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual 
necessários, conforme a natureza da tarefa; 
13) Cumprir fielmente o contrato, de modo que, os serviços avençados mantenham os 
equipamentos em condições de perfeito funcionamento; 
14) Estar devidamente identificados, todos os funcionários da CONTRATADA que 
estiverem prestando serviços nas dependências do CONTRATANTE, mediante utilização 
de crachá e/ou uniforme; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Subcláusula Primeira – Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, 
aquelas previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do objeto. 
 
 Subcláusula Segunda – Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as 
condutas abaixo elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e 
da mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a 
matéria: 
 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado dentro 
do prazo previsto no edital (até 05 dias úteis, a contar da data da 
convocação). 

Impedimento/Suspensão 
por até 2 anos 

Fraudar o procedimento de licitação. 
Impedimento/Suspensão 

de 2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar 
documentos. 

Impedimento/Suspensão 
de 2 a 5 anos 

Atraso na implantação em relação ao prazo estipulado para cada 
atividade, até o máximo de 15 (quinze) dias. 

Multa de 2% ao dia e/ou 
Impedimento/Suspensão 

por até 2 anos 

Pela recusa em efetuar a instalação do sistema, caracterizada 
após 15 (quinze) dias que seguirem do prazo estipulado,  

Multa de 20% do valor da 
contratação 

Exceder o prazo fixado para a prestação dos serviços de pós-
instalação 

Multa de 0,4% ao dia e/ou 
Impedimento/Suspensão 

por até 2 anos 

Não atendimento às visitas/chamados técnicos dentro do prazo 
estipulado.  

Multa de 0,2% a hora, a 
contar a partir do término 

do prazo máximo 
estipulado. 

  
 Subcláusula Terceira – As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido 
processo legal, garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser 
observado será o previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 Subcláusula Quarta – Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a 
gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente. 
 
 Subcláusula Quinta – As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente 
deste Contrato que ainda não foi repassado para a CONTRATADA, sendo que na ausência de saldo, a 
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multa deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo 
feito poderá ser cobrada pela via judicial. 
 
 Subcláusula Sexta – As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 
78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Subcláusula Única – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 
 
 No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser 
acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a CONTRATADA o direito a qualquer 
reclamação ou indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 
10.520/2002 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, demais legislações aplicáveis 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, e dos princípios gerais de 
Direito Público. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 

Fica eleito o foro central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, Estado do Paraná 
para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 

 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 

e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
Maringá, em ____ de _______________ de 2019. 

 
 
 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

Janilson Marcos Donasan 
 

___________________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas:  
Nome:  
Assinatura:                                                                   

Nome:   
Assinatura: 

CPF/MF:             CPF/MF:  
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ANEXO I DA MINUTA DO CONTRATO Nº ____/2019 
 

1 – TODOS OS MÓDULOS APLICATIVOS DEVERÃO CONTER OBRIGATÓRIAMENTE, NO MÍNIMO, 
OS SEGUINTES REQUISITOS 
1.1 – Integração total entre si, garantindo que os usuários alimentam as informações uma única vez 
para todos os módulos; 
1.1.1. Controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas e de direito de acesso (consulta, 
inclusão, alteração, exclusão) por senha, com atribuições de funções e privilégios por usuário; 
1.1.2. As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, através de algoritmos 
próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de 
cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema. 
1.1.3. Possuir uma ferramenta dentro de cada módulo, que possibilite acessar, de maneira on-line, o 
atendimento (suporte técnico) do fabricante dos sistemas propostos, utilizando-se apenas da conexão 
com a internet; 
1.1.4. Permitir acesso ilimitado de usuários simultâneos, sem necessidade de aquisição de novas 
licenças de qualquer dos softwares utilizados pelos sistemas propostos; 
1.1.5. Deverá utilizar sistema gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Open Source, Postgree, SQL, 
Oracle. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que utilizarem Banco de Dados comerciais, ou 
mesmo Banco de Dados Open Source que não tenham suporte a Table Spaces, como MySQL e 
Firebird. Tampouco serão aceitos sistemas que não utilizem Banco de Dados relacionais, armazenando 
as informações em sistemas de arquivos comuns (DATAFLEX, COBOL, DBF etc.);  
1.1.6. A base de dados com todas as informações de todos os módulos deverão ficar residentes nos 
Servidores do CISAMUSEP; 
1.1.7. Deverão utilizar interface gráfica nativa, com estações em ambiente desktop, sendo 
DESCLASSIFICADAS as propostas que utilizarem interface caracter, por defassagem tecnológica, ou 
interface web via browser, por motivos de segurança; 
1.1.8. Integração on-line entre os módulos, sendo que serão DESCLASSIFICADAS as propostas cuja 
integração entre os módulos utilizem arquivos ASC, TXT etc; 
1.1.9. Deverá obrigatoriamente (SGBD) ser instalado e funcionar em Servidor Linux, em modo nativo, 
sendo que serão DESCLASSIFICADAS as propostas que utilizarem emuladores ou outro software para 
simular o funcionamento de sistemas operacionais comerciais; 
1.1.10. Deverão ser compatíveis com a legislação (Federal, Estadual e Municipal) com os decretos e 
atos administrativos municipais vem vigor, bem como as normativas do Tribunal de Contas do Paraná, 
para os Exercícios anteriores e atual; 
1.1.11. Todos os relatórios e consultas com opção de visualização em tela, impressora e arquivo texto 
patrão TXT, HTML, PDF, CSV, XLS e DOC; 
1.1.12. Deverão ser desenvolvidos em Linguagem de Quarta Geração ou superior e serão 
DESCLASSIFICADAS as propostas cujos sistemas, no todo ou em parte sejam desenvolvidos em 
linguagem de terceira geração ou anterior (DATAFLEX, CLIPPER, COBOL etc), por defasagem 
tecnológica; 
1.1.13. Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em 
impressoras laser ou à jato de tinta, possibilitando: 
1.1.13.1. Visualização dos relatórios em tela; 
1.1.13.2. Maximizar o tamanho dos relatórios emitidos em tela (Zoom); 
1.1.13.3. Salvar os relatórios em arquivo PDF; 
1.1.13.4. Salvar os dados dos relatórios em formato texto, csv, html, ou xls, para utilização em planilha; 
1.1.13.5. Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: usuário, 
data/hora de emissão, comentário adicional; 
1.1.13.6. Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na 
estação, possibilitando alterar configurações tais como: tamanho de papel, margens, intervalos de 
páginas, número de cópias a serem impressas e demais opções disponíveis para a impressora; 
1.1.14. Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informações: 
Usuário, Data/hora da operação, Descrição da operação (cadastro, processo, relatório, outro); 
1.1.15. Os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua portuguesa, 
permitindo que o usuário possa acessar as informações do banco, para elaborar relatórios e gerar 
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arquivos de acordo com sua conveniência, permitindo que seja impresso em qualquer impressora 
disponível. 
1.1.16. Deverão manter histórico das movimentações (inclusões, alterações e exclusões) para todas as 
tabelas, bem como a data, hora e usuário que efetuou as mesmas. As tabelas devem permitir consultas 
individuais, mostrando os campos alterados; 
1.1.17. Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema: 
1.1.17.1. As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito 
a partir do login do usuário; 
1.1.17.2. O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado. 

1.1.18. Os sistemas deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas, ou ainda 

rotinas diferentes por usuários diferentes ao mesmo tempo. 
1.1.19. Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações: 
1.1.20. A CONTRATADA deverá demonstrar os sistemas que será acompanhada pela comissão técnica 
do CONTRATANTE. Esta comissão técnica irá emitir um parecer técnico informando a comissão de 
licitação, se o produto ofertado está em conformidade com o objeto desta licitação e seus anexos; 
1.1.21. O CONTRATANTE, tem a necessidade que suas atividades operacionais sejam ininterruptas, e 
os módulos deverão ser implantados no prazo máximo de 5 dias úteis, após assinatura e liberação para 
implantação, no horário das 8hs as 11h30min e das 13h30min as 17hs); 
1.1.22. A CONTRATADA deverá realizar o serviço de manutenção solicitado, por acesso remoto, no 
prazo máximo de 2 (duas) hora contada a partir da abertura do chamado via protocolo; 
1.1.23. Diante da impossibilidade da execução do item acima na condição e prazo estabelecidos, a 
manutenção deverá ser realizada in loco, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir do 
término do prazo do item anterior, sem ônus para o CONTRATANTE; 
1.1.24.  A CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, os seguintes meios de comunicação, a fim de 
viabilizar o contato CONTRATANTE-CONTRATADA: 
1.1.24.1. Telefone para atendimento; 
1.1.24.2. E-mail para atendimento; 
1.1.24.3. Ferramenta em site para abertura de protocolo de serviço; 
1.1.24.4. Chat para suporte. 
1.1.25. A CONTRATADA deverá garantir suporte 12 X 5 (doze horas e cinco dias da semana). 
 
2. DOS MÓDULOS 

 
2.1. CONTABILIDADE PÚBLICA 
 
O sistema de contabilidade tem como objetivo registrar todos os atos e fatos inerentes à Gestão Pública 
Financeira, proporcionando informações confiáveis e atualizadas, conforme determina a Lei 4.320/64, 
permitindo, inclusive a integração com os demais sistemas da Administração Pública, otimizando as 
tarefas diárias dos órgãos envolvidos, com maior segurança e transparência. 
 
Cadastro 
Demonstrativos da LDO, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais, comparativos, 
evolução patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS, renúncia de receita, margem de expansão; 
- Cadastro da entidade de acordo com o contrato, com opção de Logotipo na emissão de relatórios; 
- Cadastro do exercício em uso com opção de escolha do modelo do Plano de Contas, modelo da 
Receita e da Despesa, permite apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais, possível fechar os 
meses que já foram enviados para o Tribunal de Contas, possibilita aplicar o percentual da Correção 
Orçamentária, opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas; 
- Possibilitar controle de acesso aos programas, onde pode ser selecionado quais telas determinado 
usuário poderá ter acesso e qual o nível de permissão, inclusão e/ou exclusão, alteração de dados; 
- Cadastrar históricos padrões; 
- Cadastrar Origens de Recursos, Banco, Grupo e itens da Despesa; 
- Cadastro de credor com possibilidade de apontar sua situação. Campos para documentação, que 
permite apontar as contas débitos para emissão de notas extra-orçamentárias, e campo para registro 
das certidões negativas de FGTS e INSS; 
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- Cadastrar cargos para assinaturas nos relatórios; 
- Cadastrar Fonte TCE e fonte de Recurso; 
- Cadastro e configuração de modelo de impressão; 
- Cadastros de Plano de contas Contábil, pelo qual permite acompanhamento da movimentação das 
contas, possibilita emissão de razão contábil, demonstra saldo anual, mensal e diário; 
- Cadastros de Plano da Despesa, aponta o valor orçado em caso de Despesa prevista no Orçamento, 
possui complemento de vinculação da conta ao seu tipo, permite verificação de saldos de 
movimentação no período desejado; 
- Cadastros de Plano da Receita, aponta o valor orçado em caso de Receita prevista no Orçamento, 
possui complemento de vinculação da conta ao seu tipo, permite cadastro das fontes TCE com seus 
respectivos percentuais; 
- Cadastros das contas de Retenções; 
- Cadastro e configuração de Integração Patrimonial; 
- Cadastro de desdobramentos da despesa e sub-desdobramentos; 
- Possuir cadastros de tipo de vinculo, de gasto com pessoal, tipos de especificações, itens físicos 
financeiros área de atuação e tipo de documentos fiscais; 
- Permitir a formatação dos formulários das Notas de Empenho, Anulação de Empenho, Liquidação, 
Estorno de Liquidação e Ordem de Pagamento, Sub Empenho, Despesa Extra, quaisquer outros 
documentos contábeis que a entidade necessitar; 
- Permitir o início de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o fechamento contábil do 
período anterior, com atualização de saldos e manutenção da consistência dos dados; 
- Possuir o registro de senha para liberação do mês corrente; 
- O sistema deverá possuir ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ pressionando a tecla 
F1; 
- Permitir o disparo de e-mail ao usuário quando for desaprovada a despesa, caso em que a mesma 
deverá voltar à sua etapa inicial para que sejam realizadas as correções do registro da despesa; 
- Rotina de SCA - Solicitação de Crédito Adicional: 
- Permitir o cadastro das Situações (processos ou trâmites) que serão automatizadas para todo o 
trâmite da solicitação do crédito adicional, desde sua abertura até a sua aprovação final, devendo conter 
no mínimo uma Situação de abertura, uma Situação meio (trâmites) e uma Situação de encerramento 
que dará origem ao lote de remessa para a rotina de Crédito Adicional; 
- Permitir a vinculação dos usuários que terão permissão para cada Situação cadastrada, de forma que 
somente àquele usuário possa realizar os procedimentos requeridos para etapa à qual está vinculado; 
- Permitir desde que existente uma Situação de abertura e uma de encerramento, que seja criada uma 
quantidade ilimitada de Situações meio (trâmites processuais internos), de acordo com a necessidade e 
o processo de trabalho da entidade para a rotina de SCA; 
- Permitir a reordenação das Situações cadastradas; 
- Permitir que sejam realizados, nos trâmites processuais (meio), as aprovações ou desaprovações da 
SCA, sendo que quando aprovada a solicitação deverá ser direcionada para aprovação do responsável 
pela Situação seguinte e, por outro lado, quando desaprovada a solicitação ela retorne à Situação 
imediatamente anterior; 
- Permitir que o usuário possa realizar a SCA indicando apenas dotações para as quais ele tenha 
permissão de acesso; 
- Permitir a indicação de qual etapa do processo (Situação) deverá ser gerada automaticamente a 
Reserva da Dotação que está indicada na SCA, de forma a preservar o seu saldo até a conclusão do 
processo; 
- Permitir alertas e validações de cumprimento legal exigidas para os tipos de crédito adicional indicado 
(suplementar, especial ou extraordinário), bem como os tipos de recursos que serão utilizados para 
abertura do Crédito Adicional; 
- Permitir a parametrização das Fontes de Recurso para as quais serão permitidas a diferença entre 
Suplementação e Anulação; 
- Permitir o acompanhamento do histórico das movimentações da SCA, desde sua abertura até o seu 
encerramento, guardando os registros com a data/hora, o usuário e o trâmite pela qual a SCA passou e 
encontra-se; 
- Permitir o disparo de e-mail ao usuário quando for tramitada a SCA, informando-o por exemplo quando 
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a mesma for finalizada; 
- Permitir que ao aprovado o último processo, referente ao encerramento da SCA, que seja gerado 
automaticamente um lote que dará origem ao preenchimento do Projeto de Lei e/ou do Crédito 
Adicional. 
 
Consistências que o sistema realiza 
- Verificar a Ordem Cronológica, dos empenhos, Liquidações e Pagamentos de empenhos; 
- Verificar a ordem seqüencial de Empenhos, Liquidações e Pagamentos Faltando (numeração saltada); 
- Verificar se os planos de contas da Receita e despesa estão de acordo com o padrão do tribunal de 
contas; 
- Verificar se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os documentos fiscais informados; 
- Verificar a validades dos CPF E CNPJ; 
- Verificar no pagamento a conta corrente do favorecido; 
- Verificar a competências maiores que a data do empenho. 
 
Orçamentário 
Contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas; 
- Possibilitar o lançamento das Retenções na Emissão do Empenho, na Liquidação ou na Ordem de 
Pagamento, conforme parametrização; 
- Possibilitar a apropriação das Retenções da Liquidação ou no Pagamento do Empenho, conforme 
parametrização; 
- Possibilitar a Incorporação Patrimonial na Emissão do Empenho ou Liquidação; 
- Possibilitar os Lançamentos por Evento Contábil; 
- Possuir integração com os sistemas de Orçamento, Licitações e Patrimônio; 
- Possibilitar o controle dos Empenhos de Recursos Antecipados (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios 
e Contribuições); 
- Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas receita, despesa e plano de contas, em 
qualquer período do exercício possibilitando também a impressão da mesma; 
- Controlar toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e gerenciais; 
- Possuir a integração dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; 
- Possibilitar a listagem dos nomes e cargos para assinatura ao final dos relatórios; 
- Permitir a abertura de créditos adicionais, devendo haver recurso no sistema para exigir que o usuário 
informe a legislação que autoriza a operação, com opção de impressão do referido decreto no lay-out 
que o Consórcio desejar; 
- Bloqueio e desbloqueio de dotações; 
- Transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do 
exercício; 
- Registro das estimativas de receita e de despesa para cada mês do ano; 
- Na realização da receita o sistema controla automaticamente os percentuais de destinação dos 
recursos vinculados, calcula e lança automaticamente o valor das receitas redutoras; 
- Permitir o controle das receitas através da programação financeira; 
- Permitir movimentação das cotas financeiras e trimestrais. 
 
Extra-Orçamentário 
- Controle total das despesas extra-orçamentárias, emitidas, pagas e a pagar, por fornecedor e por 
contas de despesas extras, inclusive com emissões de notas de despesas extras pra se comprovar o 
pagamento das mesmas; 
- Cadastrar contratos e contratos de dívida com campo de validade de FGTS, INSS e SFE; 
- Cadastrar prestação de adiantamentos; 
- Cadastrar a interferência financeira, subvenções sociais e obras; 
- Controlar emissão de diárias e a sua devida destinação, conforme solicitação do tribunal de Contas do 
Estado do Paraná; 
- Controle de convênio efetuado com entidades financeiras; 
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Restos a Pagar 
- Efetuar cancelamento de retos a pagar tanto pela receita, bem como pelas variações patrimoniais; 
- Inscrição automática de restos a pagar de empenhos que apresentarem saldo ao final do exercício; 
- Possibilitar inclusão de empenhos de restos a pagar manualmente; 
- Possibilitar consulta de documentos fiscais de empenhos de restos a pagar. 
 
Integração 
- Com o sistema de Tributação importando lançamentos Contábeis e gerando as descrições das 
Receitas; 
- Com o sistema de Orçamento, importando Despesa, Receita e Cota Trimestral; 
- Exportar os lançamentos realizados na contabilidade em arquivo texto; 
- Importar os lançamentos realizados na contabilidade de outra entidade através de arquivo texto; 
- Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações realizadas pelo 
usuário; 
- Importar dados e gerar arquivo referente ao Manad, exigido pela Receita Federal; 
- Importação dos Empenhos, Anulações, Liquidações, Estornos de liquidações, pagamentos e Estornos 
de Pagamento; 
- Importações dos atos e decretos orçamentários; 
- Importação das movimentações bancárias e respectivas conciliações; 
- Importação de documentos Fiscais das respectivas liquidações; 
- Importações das diárias; 
- Importações das Liquidações, estorno de liquidações, pagamentos e estornos de pagamentos de 
restos a pagar; 
- Integração com o Sistema de faturamento para facilitar o processo de empenho dos prestadores 
médicos; 
- Integração com o Sistema de folha de pagamento: incluir automaticamente os dados da folha no portal 
da transparência. 
 
Relatórios 
- Possuir demonstrativos de toda parte cadastral do sistema, listagem de bancos, de fontes de recursos 
e fontes TCE, gasto com pessoal, origens de recursos, contas bancárias, listagem de NAD, de lei e 
decretos, relatório do log de usuários, desdobramentos da despesa; 
- Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por Credores, 
Empenhos, Diário, Razão e inconsistência; 
- Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros personalizados, de Despesa Extra 
e Restos a Pagar; 
- Possibilitar através de demonstrativos gerenciais o acompanhamento de todo o processo contábil 
realizado no sistema, de despesa, receita e financeiro; 
- Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64, pela Lei 9.755/98, e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LC 101/00; 
- Gerar relatório de Contas Públicas. 
 
2.2. ORÇAMENTÁRIO 
 
Proporcionar ao planejador a elaboração do orçamento-programa de forma ágil, fácil e de acordo com a 
legislação vigente. 
 
Cadastro 
- Cadastro da Entidade conforme contrato e com possibilidade de utilizar o Logotipo nas emissões de 
relatórios; 
- Cadastro do exercício a ser elaborado o Orçamento com opção de modelo de despesa e receita a ser 
utilizado e de consolidação de relatórios nas entidades; 
- Cadastro da versão do Orçamento com opção de seleção da situação da mesma; 
- Parâmetros da Receita: Cadastra os códigos das receitas com campo para nível sintético, pelo qual na 
própria tela pode ser executada a conferência de níveis; 
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- Parâmetros da Despesa: Os códigos são cadastrados separadamente por Órgão, Unidade 
Orçamentária, Função, Sub-Função, Programa (possui campo para Objetivo e Publico alvo, 
Indicadores), Projeto/Atividade e Natureza da Despesa; 
- Possuir cadastro do Identificador da Fonte, Grupos de Fonte e Fontes de Recursos conforme 
exigências do STN; 
- Possuir cadastro dos Indicadores e Macro Objetivos para o PPA; 
- Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCE e Fundos Especiais; 
- Possuir registro de senha para liberação do mês corrente; 
- O sistema deverá possui ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ pressionando a tecla F1. 
 
Plano Plurianual 
- Elaboração dos lançamentos com versão original ou versão alterada (gerada pelo sistema), separando 
as despesas pelos anos correspondentes ao PPA; 
- Importar os índices e Fórmulas do PPA; 
- Elaboração dos lançamentos do Plano Plurianual da Receita, já aplicando o cálculo das fórmulas para 
gerar os valores, e também aplica a projeção para os próximos exercícios; 
- Importar PPA alterado da receita; 
- Possuir opção de geração da versão do PPA para o ano corrente. 
 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- Elaboração e projeção da Receita, separando o que é Receita Arrecadada (Receita Mensal), Orçada 
(PPA) e prevista (PPA); 
- Elaboração e projeção da Despesa, separando o que é Despesa Executada (Despesa Mensal), 
Orçada (PPA), e prevista (PPA); 
- Elaboração e projeção da Dívida Pública, com opção de importar dados do Orçamento e digitar 
Receita de Privatizações e Passivos Reconhecidos; 
- Evolução do Patrimônio apontando o Patrimônio Liquido, Capital, Reservas e Resultado Acumulado; 
- Alienação de Ativos, separando das receitas realizadas por exercício e despesas Liquidadas; 
- Cadastro de Renúncia Receita; 
- Cadastro da Expansão da Despesa; 
- Cadastro dos Riscos Fiscais; 
- Cadastro das Variáveis, com previsão e projeção do PIB, taxa de juros, câmbio, Inflação média; 
- Possuir o cadastro da Lei, com os campos disponíveis para preenchimento da entidade; 
- Cadastro de Metas Previdências por Receitas e Despesas Previdenciárias com campo para as Intra-
Orçamentárias, e saldo das disponibilidades financeiras do RPPS. 
 
Lei Orçamentária Anual 
- Geração da proposta orçamentária para o exercício financeiro seguinte com base na utilização do 
orçamento do exercício em execução e anteriores, permitindo a atualização do conteúdo e da estrutura 
da proposta gerada e a distribuição do orçamento por secretaria conforme as Instruções Técnicas do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 
- Possibilitar a montagem do Orçamento de forma automática; 
- Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado do Consórcio e das Unidades Gestoras 
Descentralizadas; 
- Possuir dispositivo de Aprovação do Orçamento, indicando sua liberação para execução; 
- Permitir a alteração dos valores do Orçamento, não havendo necessidade de estorno enquanto o 
mesmo não estiver aprovado; 
- Possibilitar o bloqueio das movimentações de previsão de receita e fixação de despesa após a 
aprovação do Orçamento; 
- Permitir atualização dos valores da proposta orçamentária, no todo ou apenas em parte dela, por meio 
da aplicação de percentuais ou índices aprovados em lei; 
- Possuir Tabela explicativa da receita e despesa; 
- Cadastro de Interferência Financeira; 
- Emissão de relatório da proposta orçamentária; 
- Emissão de todos os anexos do Orçamento, global e por órgão. 
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Utilitários 
- Possuir total integração com o Sistema de Contabilidade; 
- Possibilitar de forma automática a importação dos Parâmetros de Lei, Parâmetros da Receita e 
Despesa de acordo com o exercício anterior; 
- Permitir importação automática do Orçamento da Receita e da Despesa de forma automática de 
acordo com o exercício anterior, com opção de importar com os mesmos valores ou com valores 
zerados; 
- Possibilitar efetuar conferência da Receita e da Despesa; 
- Permitir aplicar percentual em cima do Orçamento; 
- Possibilitar importação e exportação do Orçamento através de arquivos textos. 
 
Relatórios 
- Permitir a emissão de relatórios de qualquer período do exercício; 
- Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64; 
- Permitir acompanhamento através de demonstrativos do orçamento analítico, do quadro de 
detalhamento da despesa, das cotas trimestrais, tabela explicativa da receita e da despesa, 
demonstrativos de obras e serviços comparativos por fonte de recurso; 
- Possuir demonstrativos de todas as partes cadastrais do sistema, de Parâmetros da Receita e da 
Despesa e Fonte de Recursos; 
- Possibilitar a visualização do Orçamento através de gráficos, possibilitando a geração por nível de 
receita, de despesa por órgão, por programa e por natureza da despesa; 
- Demonstrativos do PPA, conferência da receita e da despesa, programas finalísticos, resumo das 
ações por função e sub-função, classificação dos programas por macro objetivos, receitas realizadas e 
estimadas, receita corrente líquida, resultados fiscais projetados; 
- Demonstrativos da LDO. 

 
2.3. TESOURARIA 
 
Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria do CONTRATANTE, 
controlando as seguintes atividades: Recebimentos, Pagamentos, Movimentação Bancária, Emissão de 
Cheques, Emissão de Borderô de Pagamentos, Conciliação Bancária e Elaboração de Demonstrativos 
Financeiros. 
 
Cadastro 
- Possuir as mesmas telas de cadastro do sistema de contabilidade: Entidade, Exercício, Credor, Banco, 
Plano de Contas, Históricos, Grupos de Relatórios; 
- Cadastro de Contas Bancárias; 
- Cadastro de impressora; 
- Configuração de modelo de impressão; 
- Configuração automática de cheque; 
- Possuir registro de senha para liberação do mês corrente; 
- Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações realizadas pelo 
usuário; 
- O sistema deverá possuir ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ pressionando a tecla 
F1. 
 
Movimentação 
- Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações realizadas pelo 
usuário; 
- Totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública; 
- Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia; 
- Controlar os saldos das contas bancárias, com a emissão de cheque ou borderô para pagamentos dos 
credores; 
- Possuir uma única opção pra efetuar pagamentos de empenhos orçamentários, restos a pagar e 
despesas extras, podendo informar o numero do cheque, borderô, debito automático e outros tipos de 
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documentos de pagamentos; 
- Imprimir os cheques e respectivas cópias, informando o Banco e intervalo de cheques; 
- Configurar o modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade para imprimir qualquer tabulação de 
formulário de cheque de qualquer banco; 
- Parametrização da Emissão de Cheque, Cheque de Transferência Bancária e Borderô de 
Pagamentos; 
- Controlar da numeração dos cheques através de processo automático ou não automático; 
- Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de Conciliação Bancária de todas as 
contas dos bancos. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um 
determinado período; 
- Possibilitar a inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer período, deixando, automaticamente, os 
saldos das contas atualizados; 
- Permitir geração do Borderô em meio magnético: Permitir a criação de arquivos de dados para envio 
de Borderô aos bancos, conforme layout de cada instituição bancária; 
- Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício; 
- Possibilitar a impressão de cheque avulso, em máquinas próprias de impressão de cheque. Exemplo 
de máquinas: Check Pronto, NCR 2012, outras; 
- Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamentos em datas indevidas; 
- Possibilitar a escolha de lançar movimentação financeira e realização da receita pela Tesouraria, onde 
na realização da receita o sistema controla automaticamente os percentuais de destinação dos recursos 
vinculados, calcula e lança automaticamente o valor das receitas redutoras. 
- Integração com o Sistema de Tributação. 
- Integração com o sistema de Tributação através de arquivo texto ou por meio de rede, realizada dia a 
dia, já contabilizando no grupo do compensado, possui relatório próprio para conferência, demonstra na 
tela valores de inscrição, de cancelamento, de juros, de dação, de desconto e de correção. 
- Relatórios 
- Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por Credores, 
Empenhos, Diário, Razão e inconsistência; 
- Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros personalizados, de Despesa Extra 
e Restos a Pagar; 
- Possuir demonstrativos de movimento de caixa, como boletim de caixa, cheques, integração com a 
tributação, lançamentos contábeis, razão da tesouraria, saldos e transferências bancárias;  
- Permitir gerar relatório automático das receitas recebidas separando por município e por tipo de 
receita e destacando o que é juros e multas. 
 
Lei de Responsabilidade Fiscal  
Sistema que por ser integrado com a contabilidade e tesouraria, deverá possibilitar emissão dos anexos 
da LC 101/00, facilitando o trabalho do usuário e permitindo acompanhamento dos resultados conforme 
exige a Lei. 
 
Cadastro 
- Possuir as mesmas telas de cadastro do sistema de contabilidade: Entidade, Exercício; 
- Cadastrar a receita corrente líquida, onde para o Estado do Paraná é efetuada de forma automática, 
na hora de gerar os relatórios; 
- Cadastro da dedução da receita, onde para o Estado do Paraná é efetuada de forma automática, na 
hora de gerar os relatórios; 
- Cadastro de gasto com pessoal, onde para o Estado do Paraná é efetuada de forma automática, pelo 
qual busca dos empenhos lançados na despesa 3.1.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais; 
- Cadastrar configurações, possibilitar apontar conta de repasse para RPPS e contas de saldo 
financeiro Fundeb; 
- Gerar o RGF e RREO corretamente e automaticamente, para não precisar fazer esses relatórios de 
forma manual. 
 
Relatórios 
- Anexo 01 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 
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- Anexo 02 – Demonstrativo da Dívida Consolidada; 
- Anexo 03 – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores; 
- Anexo 04 – Demonstrativo das Operações de Créditos; 
- Anexo 05 – Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa; 
- Anexo 06 – Demonstrativo de Restos a Pagar; 
- Anexo 07 – Demonstrativo dos Limites. 
- Balanço Orçamentário; 
- Demonstrativo da Execução da Despesa por função/subFunção; 
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 
- Demonstrativo do Resultado Nominal; 
- Demonstrativo do Resultado Primário; 
- Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; 
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 
- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos; 
- Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde; 
- Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Públicas e Privadas 
Contratadas. 
 
2.4. SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
 
Sistema que faz a importação dos dados de movimentações realizadas no Sistema de Orçamento, 
Contabilidade, Tesouraria, LRF e Tributação, pelo qual é feita uma inconsistência de dados apontando 
os possíveis erros para correção, para assim gerar os arquivos para o Tribunal de Contas. 
 
Cadastro 
- Possuir as mesmas telas de cadastro do Sistema de Contabilidade: Entidade, Exercício, Fonte de 
Recurso e Fonte TCE; 
- Cadastro de Parâmetros da Despesa e da Receita; 
- Cadastro de Despesa e de Receita; 
- Cadastro de Convênio Auxílios e Programas; 
- Cadastro de saldo anterior de Fonte de Recurso; 
- Cadastro dos códigos do IBGE; 
- Cadastro da Lei Orçamentária. 
 
Movimentação (Via Importação) 
 
- Atos Orçamentários; 
- Empenhos; 
- Liquidação; 
- Pagamentos; 
- Realização Receita; 
- Realizável/Dívida Flutuante; 
- Contas bancárias; 
- Repasse Convênios, Auxílios e seus estornos; 
- Aplicação Convênios, Auxílios; 
- Interferência Financeira; 
- Movimentação contábil; 
- Liquidações de restos a pagar; 
- Altera Movimento Depósito e Diário Arrecadação; 
- Receita Fonte; 
- Terceirização Mão de Obra; 
- Receita corrente líquida; 
- Despesa com pessoal; 
- Ocorrências Tributos do Exercício e em Dívida Ativa; 
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- Saldo inscrição Divida Ativa; 
- Edital Contribuição de Melhorias; 
- Importação do diário da tributação para posterior conferência, tratamento e geração; 
- Importação do Rol de Contribuintes em divida ativa. 
- Importação 
- Lançamentos do Sistema de Contabilidade e Tesouraria; 
- Diário de arrecadação; 
- Gastos com Pessoal; 
- LRF Ocorrências Tributos do Exercício; 
- LRF Ocorrências de Dívida Ativa; 
- Inscrição de Saldos de Dívida Ativa; 
- Edital Contribuição de Melhorias; 
- Inscrição de Contribuição de Melhorias. 
 
Geração 
- Geração dos arquivos em formato de texto para importação no sistema do Tribunal de Contas do 
Paraná: parte cadastral, toda parte de execução orçamentária, LRF e dados importados do Sistema de 
Tributação. 
 
Relatórios 
- Demonstrativos cadastrais de parâmetros da Despesa, Receita e de Bancos; 
- Demonstrativos de movimentação: empenhos emitidos e por tipo de licitação, restos a pagar, 
liquidação, pagamentos, realização de receita, dívida flutuante, realizável e contas bancárias. 

 
2.5. COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
- Possibilitar o acompanhamento de todo o processo licitatório, envolvendo as etapas de preparação até 
o julgamento, publicando, registrando as atas, deliberação, mapa comparativo de preços, interposição 
de recurso, anulação, revogação, parecer jurídico, e sua homologação e adjudicação; 
- Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações, acompanhando o processo 
desde a solicitação até a entrega do bem ao seu destino; 
- Conter programas para gerenciamento de contratos, tais como: registro de cópia, como o controle de 
quantidades compradas / entregues e prazo de validade; 
- Possibilitar o cadastramento de materiais de maneira que se possam gerar relatórios de quantidades 
adquirida de matérias num determinado período; 
- Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um 
novo processo licitatório ou para compra direta automaticamente; 
- Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais ou serviços através do software; 
- Possibilitar o gerenciamento dos fornecedores através de consulta aos processos licitatórios ou itens 
de licitação e as compras efetuadas ou serviços executados; 
- Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de mesma natureza com dispensa de licitação, 
para que não ultrapasse os limites legais; 
- Possibilitar controlar os gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos; 
- Permitir, através do módulo de compras e licitações, o bloqueio de dotação orçamentária no valor da 
despesa prevista para o processo licitatório; 
- Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas e outros 
documentos dos fornecedores; 
- Permitir o cadastramento das certidões e outros documentos dos fornecedores por licitação; 
- Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, praticados anteriormente; 
- Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços; 
- Emissão da minuta do edital, permitindo que as informações da minuta sejam importadas na 
elaboração do edital; 
- Emitir relatórios de compra e serviço; 
- Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado; 
- Permitir o controle da quantidade entregue parcialmente pelo fornecedor, quando necessário; 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

76 

- Possibilitar compartilhamento de informações dos módulos de almoxarifado, frotas e patrimônio; 
- Permitir lançamento de pedidos de compra; 
- Permitir lançamento do Anexo II (itens do edital), importando e consolidando os itens cadastrados nos 
pedidos de compra; 
- Verificação da existência dos itens no Almoxarifado ou em Ordens de Aquisição já iniciada; 
- Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de “Certificado de Registro 
Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão 
ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação; 
- Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancaria dos fornecedores; 
- Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifado e unidades orçamentárias 
específicas; 
- Controlar através de alertas os contratos que estiverem a vencer, tanto para vigência como 
pagamentos; 
- Possibilitar efetuar os aditivos de crescimento ou supressão podendo ele ser parametrizado de acordo 
com a legislação; 
- Permite lançamento de realinhamentos de preços sem a obrigatoriedade do lançamento do contrato; 
Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de “Certificado de Registro 
Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão 
ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação; 
- Controlar as certidões vencidas ou à vencer dos fornecedores; 
- Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra 
a atender, modalidade de licitação e data do processo; 
- Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, 
registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo 
o mapa comparativo de preços; 
- O Módulo de Licitações deverá vedar a utilização das despesas sem que haja disponibilidade 
orçamentária; 
- O Módulo de Licitações deverá permitir sugerir o número da licitação sequencial, ou por modalidade; 
- O Módulo de Licitações deverá permitir separar os itens do processo por despesa orçamentária a ser 
utilizada; 
- Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, tais como: 
ordenação de despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, termo de análise 
jurídica, parecer técnico e aviso de licitações; 
- O Módulo de Licitações deverá permitir copiar os itens de um outro processo licitatório, já cadastrado; 
- Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que os participantes 
possam digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas automaticamente pelo sistema; 
- Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto; 
- Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em 
suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, 
sem necessidade de redigitação; 
- Ter controle da situação do processo de licitação, se ela está anulada, cancelada, concluída, suspensa 
ou revogada; 
- Ter a opção de criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos 
para licitações diferentes; 
- Ter modelos para todos os texto de licitações; 
- Utilizar o recurso de mesclagem de campos em todos os modelos de documentos requeridos nas 
etapas da licitação e pesquisa de preços; 
- Ter configuração de julgamento por técnica, definindo as questões e as respostas; 
- Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na licitação; 
- Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo criado; 
- O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir gerar arquivos para atender exigências 
do Tribunal de Contas do Paraná relativos à prestação de contas dos atos administrativos de licitações 
e contratos; 
- O Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas realizadas e a realizar, evitando a 
realização de despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de licitação 
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indevida, por ultrapassarem os respectivos limites legais; 
- O Módulo de Licitações deverá permitir controlar os limites de cada modalidade estabelecidas na Lei 
através do objeto da compra; 
- Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 
- Permitir as seguintes consultas a fornecedor: 
- Fornecedor de determinado produto; 
- Licitações vencidas por Fornecedor; 
- Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “lay-
out” e ordens selecionáveis; 
- Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei 8.666/93, 
facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo a necessidade de controle 
de mercadorias em estoque físico; 
- Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de preço; 
- Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores; 
- Conter base de preços registrados; 
- Gerar automaticamente autorização de fornecimento aos fornecedores mediante registro de preço; 
- Gerar termo de compromisso para o fornecedor vencedor; 
- Ter modulo de pregão presencial, além de controlar todo do processo; 
- Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens; 
- Fazer com que o enquadramento dos lotes possa ser automático por Item, classificação de 
material/serviço ou global; 
- Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão; 
- Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens; 
- Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais participarão 
dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão; 
- O Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do Pregão Presencial 
automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520); 
- Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor; 
- Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser atualizada 
automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão 
global do andamento do pregão; 
- O Módulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial e histórico com os 
lances; 
- Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência, cronograma de entrega e 
pagamento e penalidades pelo não cumprimento) e seus aditivos, reajustes e rescisões, bem como o 
número das notas de empenho; 
- Possibilitar que possa ser criado o modelo de contratos com campos de mesclagem para serem usado 
pelo sistema; 
- Fazer com que a geração do contrato seja automática, sem que o usuário tenha que re-digitar todo o 
processo; 
- Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data; 
- Permitir o cadastro de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando 
as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração; 
- Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares; 
- Permitir a integração com o sistema de contabilidade no que se refere ao bloqueio do valor da 
despesa previsto no processo licitatório; 
- Possibilitar a cadastrar as informações do balanço dos fornecedores no sistema para que o mesmo 
possa calcular automaticamente os índices de liquidez; 
- Permitir registrar a comissão de licitação, pregoeiro, informando os membros, vigência inicial e final; 
- Permitir consulta aos saldos orçamentários e financeiros; 
 
Possibilitar as seguintes modalidades de licitação: 
- Pregão presencial; 
- Registro de preços; 
- Convite; 
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- Tomada de Preços; 
- Concorrência Pública; 
- Processo Inexigibilidade; 
- Processo Dispensa. 
 
Características relevantes do Processo de Compras 
- Pedido de Compra: Utilizado para solicitação de itens por parte das secretarias para encaminhamento 
a Central de Compras, para elaboração do Anexo I, em casos de Licitações de Natureza Registro de 
Preço ou para o setor de Licitação para elaboração da Minuta de Licitação em caso de licitações já 
definidas. É feito o controle de acesso de usuário por Centro de Custo, a seleção de itens possibilita 
selecionar vários itens na tela de pesquisa sem ser necessário abrir nova tela e também fazer novas 
pesquisas mantendo os itens já selecionados de pesquisas anteriores. Possui campos onde são 
informados data, encaminhado para, centro de custo, prazo e local entrega, prazo pagamento, contato, 
tipo, faturamento, prazo de vigência, observação, quantidade de lotes, itens e dotações e prazo de 
vigência para registro de preço. Imprimi o Pedido de Compra com todas as informações relacionadas ao 
pedido para encaminhamento do setor competente; 
- Anexo I: Utilizado pela Central de Compras ou Setor de Licitação, para agrupar os pedidos sendo eles 
por lote ou por anexo, formando uma licitação somente com itens semelhantes de todas as secretarias, 
pode ser feito anexos com vários lotes separados por tipos de itens. O anexo ainda pode ser controlado 
sendo ele aprovado ou não, o mesmo também pode ser impresso; 
- Minuta de Edital: Permite gerar uma previa da Licitação informando, Modalidade, Quantidade de Lotes, 
Anexo, Dotações, Forma de Pagamento, Tipo de Julgamento, Forma de Apuração, Objeto, 
Documentações exigidas e Itens, podendo ser aprovado ou não, a mesma pode ser impressa através 
de Editores de Texto como Open Office ou Microsoft Word; 
- Controle de Saldo de Licitações: Permite controlar o saldo de Licitações não permitindo comprar além 
do Licitado ou do aditivo; Automaticamente, no ato da anulação do empenho (parcial ou total), o saldo 
inutilizado deverá retornar para a dotação, assim como a quantidade de cada item que foi anulado 
deverá voltar como saldo na licitação para futuras compras baseada naquela licitação; 
- Consulta Item de Registro de Preços: Permite o usuário de qualquer secretaria consultar determinado 
Item para compra através dos registros de Preço em vigor da entidade, visualizando a quantidade 
Licitada, aditivos, quantidade comprada, saldo do a ser comprado, etc; 
- Realinhamentos de Preços: Permite o Setor de Compras ajustar preços de itens de acordo com 
Parecer Jurídico, informado Data, Licitação, Fornecedor, Responsável pelo Parecer, Descrição ou 
numero do Parecer e itens a ser ajustado. A partir do realinhamento as solicitações e o pré-empenho 
serão feitas com o novo valor; 
- Aditivo de Registro de Preços: A licitação de Registro de Preços poderá sofrer Aditivo de acordo com 
parecer jurídico, podendo ser aditivado um item apenas, todos os itens de cada fornecedor ou também 
todos os itens da licitação em apenas alguns clicks; 
- Controle de Dotação Orçamentária: O controle de saldos de dotações é feito em tempo real totalmente 
automático, não deixando solicitar nada além do orçado, caso sofra reduções na contabilidade ao 
mesmo tem é baixado no compras; 
- Gera Propostas: Todas as licitações poderão fornecer arquivo digital com os itens da licitados, sendo 
ele preenchido pelo fornecedor participante, também este mesmo arquivo será importado para a 
proposta do sistema, não havendo necessidade do usuário informar valores manualmente de cada 
fornecedor; 
- Ao cadastrar uma nova licitação, ter opção para trazer como sugestão de valor máximo, o valor 
“referência” atribuído ao item em seu cadastro; 
- Permitir consulta de valores: Deverá existir uma consulta dos últimos valores de aquisição dos 
produtos, contendo o número do processo licitatório referente a cada valor. 

 
2.6. PATRIMONIO 
 
- Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio 
da entidade, permitindo de maneira rápida, o cadastramento, conservação, a classificação, a 
movimentação, baixa, localização e o inventário; 
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- Possibilitar o cadastramento de maneira que possa permitir o agrupamento conforme a natureza do 
bem; 
- Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas e etc.) e imóveis 
próprios, locados e em comodato, com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive 
identificação do setor e pessoa responsável; 
- Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente ou global por natureza ou item; 
- Possibilitar a emissão de relatório por número, itens, localização, Diretoria/Gerência, classe, unidade 
responsável, por tipo e por grupo; 
- Possibilitar emissão de termo de responsabilidade (EPI, Ferramentas, veículos, etc)  individual, ou por 
departamento; 
- Possibilitar emitir relação de inclusões, baixas, reavaliações, transferência por item ou por localização; 
- Permitir a geração e leitura de etiquetas com código de barra; 
- Possibilitar a transferência dos Bens entre setores e dentro do próprio setor com módulo de controle 
interno de transferências de responsabilidade do Patrimônio; 
- Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza; 
- Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração 
pública; 
- Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais; 
- Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, natureza 
ou responsável; 
- Emitir relatório de bens em inventário, informando:  
- Localizados e pertencentes ao setor;  
- Localizados, mas não pertencentes ao setor;  
- Não Localizados; 
- Permitir registrar as comissões de inventários informando os membros, vigência inicial e final; 
- Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou 
destinação de bens durante a sua realização; 
- O Módulo de Patrimônio Público deverá permitir o controle de Bens que foram enviados para 
manutenção podendo ser ela corretiva ou preventiva; 
- Permitir a inclusão de novos campos no cadastro de Bens para registro de informações adicionais; 
- Permitir a inclusão de imagens do bem a ser cadastrado para possível melhor identificação e 
localização do bem; 
- Possuir relatórios gerenciais para os Setores Administrativos; emissão de Balancetes por Secretaria, 
Divisão, Seção, Local ou Conta Contábil Patrimonial; 
- Permitir o registro do tipo de baixa (venda, doações, inutilizações, abandono, cessão, devolução, 
alienação, leilão, outros); 
- Possuir relatórios de controle de gastos para a manutenção dos Bens; 
- Possibilitar emissão de etiquetas em código de barras para anexar ao Bem; 
- Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo anterior, entradas, 
saídas e saldo atual para prestação de contas; 
- Possibilitar tombamento de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
- Possibilitar transferência de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
- Possibilitar baixa de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
- Emite relatório de nota de alienação, seguro e manutenção; 
- Emissão da relação de inclusões por Bens ou por localização; 
- Emissão da relação de baixas por Bens ou por localização; 
- Emissão da relação de reavaliações por bens ou por localização; 
- Emissão da relação geral por item e por localização; 
- Emissão da relação das transferências por item e por local; 
- Fornecer dados para contabilização da liquidação da despesa, destinação, depreciação e reavaliação 
de bens; 
- Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “lay-
out” e ordens selecionáveis; 
- Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
- Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens; 
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- Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno 
como pela placa de identificação; 
- Geração de arquivos para prestação de contas ao TCE. 
- Possibilitar um atalho para buscar a descrição do bem no modulo do almoxarifado, inerindo assim os 
dados no campo “descrição”; 
- Na aba cadastro de bens seja inserido “usuário inclusão”, a fim de identificar o usuário que cadastrou o 
bem; 
- Inserir um atalho para preencher automaticamente a descrição do bem conforme item cadastro no 
módulo do almoxarifado no campo “descrição”. 

 
2.7. ALMOXARIFADO 
 
- Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, empréstimo, prazo de 
validade e transferência de materiais no estoque; 
- Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos gerando automaticamente a 
entrada no estoque à partir de uma autorização de fornecimento; 
- Propiciar o registro de entrega de materiais adquiridos (liquidação); 
- Propiciar o controle de entrega parcelada, informando saldos e data de entrega prevista; 
- Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais; 
- Possibilitar a classificação dos materiais conforme níveis de classificação definidas pelo consórcio 
(Consumo / Permanente/ Perecível/ etc); 
- Permitir o registro de abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações durante a 
sua realização; 
- Possibilitar o controle de pendências de pedidos e fornecimento de materiais; 
- Permitir controlar o limite mínimo e de reposição de saldo físico em estoque; 
- Permitir gerenciar os saldos físico e financeiro dos estoques; 
- Permitir gerenciar os ajustes físicos e financeiros dos estoques, ocorridos do inventário; 
- Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de entradas, 
saídas e saldo atual por período; 
- Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por 
material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético); 
- Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal, centro 
de custo; 
- Emitir relatórios (Diário e Mensal) de Entradas, Saídas, Pedido de Material, Transferências, Saldo 
Implantado, Balancetes, Produtos, Valores em Almoxarifado, Ficha de Produtos, Gráficos Diversos, 
Gastos por Setor, Gastos por Secretaria, Saldo de Produtos, etc; 
- Possibilitar o planejamento de saída de produtos através do controle de data de validade e de entrada; 
- Permitir consumo por produto, saldo destes em estoque; 
- Codificação na entrada da mercadoria através de código de barras automático emitido pelo Sistema; 
Possibilitar que o processo de requisição de material possa ser feito on line pelo próprio sistema, dessa 
forma efetuando a integração com os setores solicitantes ao almoxarifado; 
- Conter o recurso de “gerador de relatório” que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “lay-
out” e ordens selecionáveis; 
- Conter recursos para consultar informações sobre fornecedores, dentre eles: data da primeira e ultima 
aquisição, valor total de aquisições, etc; 
- Controle de acesso à informações de depósito por unidade funcional; 
- Fazer a logística de armazenamento dos produtos nos almoxarifados; 
- Emissão da guia de conferência cega para o recebimento de materiais; 
- Permitir parametrização para emissão de relatórios gerenciais que mostrem quantidade de meses que 
a entidade tem a disposição todos os materiais; 
- Permitir a criação e controle de diversos armazéns, onde estarão depositadas os produtos em 
estoque; 
- Criação de ruas de cada armazém, com possibilidade de restrição de armazenamento de itens de 
estoque, segundo sua classificação no Cadastro de Materiais; 
- Criação de blocos, seus níveis e apartamentos, onde estarão armazenados fisicamente os produtos; 
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- Permitir classificar o apartamento como sendo de pulmão ou picking; 
- Garantir que um item de estoque, quando estiver em apartamento de pulmão, não será retirado para 
consumo. Somente poderão ir para consumo os itens armazenados em apartamento de picking; 
- Controle de lote e vencimento, diferenciando os produtos para cada apartamento de pulmão, 
garantindo que em um apartamento de pulmão não armazene o mesmo item de dois lotes distintos; 
- Geração de um mapa de armazenagem dos itens, seguindo a lógica de armazenar o item no endereço 
mais próximo do endereço de picking; 
- Opção de abastecimento automático de picking, mediante parametrização de quantidade mínima e 
máxima do picking; 
- Emissão de mapa de separação de itens, para atender as saídas lançadas no sistema; 
- Mapa de separação deve ter a opção de ser emitido no sentido de onda ou não. Sentido de onda 
significa traçar a rota da empilhadeira de forma que ela percorra a menor distância possível dentro do 
armazém; 
- Possibilitar a transferência de itens entre locais, de forma manual e automática; 
- Possibilitar que no endereço de picking exista a possibilidade de se armazenar o mesmo item de lotes 
diferentes; 
- Emissão de relatório para balanço, constando o endereço, item, especificação, lastro, camada, altura, 
e com espaço para preenchimento da quantidade a ser contada; 
- Possibilidade de na entrada do item, informar um código diferente para diferenciar o item empenhado 
do item em almoxarifado, sem perder o controle de quanto já foi entregue do empenho; 
- Manter saldos lógicos (por centro de custo) e também saldos físicos, por endereço e o total estocado; 
Permitir apenas via aprovação, a transferência de saldo de itens entre centros de custo; 
- Manter histórico de toda a movimentação física dos itens; 
- Possibilitar de maneira prática a visualização do status do pedido (aprovado, separado e entregue); 
- Gerar relatório de rotas de entrega, onde conste todas as unidades para a entrega; 
- Gerar identificação do pallet constando a informação do item nele armazenado, quantidade, lastro, 
camada e altura; 
- Gerar relatório de conferência da separação, para que a equipe responsável pela conferência execute-
a de forma idônea, sem saber exatamente o que tem que ser conferido, a fim de garantir a entrega 
correta dos materiais.  
- Possibilitar na aba movimentação de itens – entrada e saída no estoque, um campo “observação” para 
que possamos fazer algumas anotações; 
- Na aba cadastro de itens seja inserido “usuário inclusão”, a fim de identificar o usuário que cadastrou o 
item. 
 
2.8. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 
- Relação de todos os veículos automotores integrantes da frota; 
- Planilha de gasto mensal de combustível por veículo, quilometragem rodada e média de consumo; 
- Publicação do Patrimônio, descrevendo os bens móveis com valor acima de 40 salários mínimos e 
todos os imóveis; 
- Publicação local onde encontra os bens móveis e imóveis e se estão em funcionamento ou uso, com 
respectivo número de matricula ou número de patrimônio, bem como se está cedido, alugado, 
comodato, autorização, concessão, concessão de direito real de uso e publicação de todos os atos de 
cessão; 
- Publicação de todas as obras que estão sendo realizadas pela entidade, devendo constar cronograma 
da obra, se vem sendo cumprido, nome da empresa executora e dos responsáveis pela fiscalização da 
referida obra; 
- Publicação de orçamento e suas respectivas emendas (créditos suplementares), bem como balanço 
do exercício anterior e os relatórios bimestrais e quadrimestrais da execução orçamentaria, além dos 
dados da lei n.º 9.755/98; 
- Publicação das relações mensais de todas as compras feitas pela administração, pelos diversos meios 
licitatórios; 
- Publicação das prestações de contas do ente público; 
- Publicação de despesas mensais com diárias pagas com verbas oriundas dos cofres públicos, 
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indicando benefícios, especificando a finalidade da despesa, data e valor; 
- Lista de todos os funcionários públicos concursados, local de lotação, local que deve trabalhar, horário 
de expediente e responsável pela supervisão, lista de todos os funcionários não concursados (cargos 
em comissão, terceirizados, cargos temporários e outros), local de lotação, local em que o funcionário 
deve trabalhar, horário de expediente, responsável pela supervisão e função efetivamente exercida pelo 
funcionário; 
- Publicação de todos os atos de concursos públicos e testes seletivos; 
- Publicação de execução orçamentária; 
- Acessar as informações contábeis em tempo real; 
- Gráficos comparativos da receita orçada e arrecada; 
- Gráficos comparativos da execução orçamentaria e financeira, visualizando valores da despesa 
orçada empenhada, liquidada e paga; 
- Gráfico para controle dos gastos com pessoal; 
- Gráfico para controle da receita e despesa executada; 
- Consulta extrato de fornecedor contendo toda a sua movimentação financeira com a entidade; 
- Possibilitar a inclusão do brasão da entidade; 
- Inserir o valor que cada município investiu mensalmente no consórcio (integração com o Sistema IDS); 
- Aparecer os dados do Orçamento: PPA, LDO e LOA; 
- Permitir consulta por valor na aba “Fornecedores”; 
-Comparar detalhadamente as informações constantes em nosso portal da transparência com a Lei que 
o tornou obrigatórios e correção dos itens que não estão de acordo; 
- Corrigir alguns itens do portal de transparência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

 

83 

(em papel timbrado da Empresa) 

ANEXO XVIII 
 

Documentos necessários para emissão do CRC 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
 

CADASTRO DE FORNECEDORES 

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR:   

    

CNPJ/CPF: Nº ISSQN 

ENDEREÇO:                                                                   

BAIRRO:                                                         CEP: 

MUNICIPIO: ESTADO: 

TELEFONE/FAX: 

E-MAIL:   

NOME PESSOA P/ CONTATO:   

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: “Os documentos poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por membro da 

Comissão de Licitação do CISAMUSEP”. 

1 – Registro comercial, no caso de firma individual. 

2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última alteração 

consolidada, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade 

por ações, a Ata registrada da Assembleia de Eleição da Diretoria. 

3 – Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os Estatutos 

em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas. 

4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

5 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

6 – Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Municipal ou Alvará de Funcionamento relativo ao 

domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 

licitação. 

7 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 

8 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9 – Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

REFERÊNCIAS (no mínimo 01 com telefone) 

  

BANCÁRIA: 

    

    

COMERCIAL: 
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CLIENTES: 

  

    

Declaramos, para os devidos fins, aceitar as condições gerais de cadastramento do CISAMUSEP 

e assumirmos inteira responsabilidade pelas informações nele prestadas, pela documentação e 

demais informações apresentadas, que são expressão de verdade. 

 
 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Carimbo da Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285 Maringá/PR 
Fone: (44) 3123-8300 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  
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ANEXO XIX 
Protocolo de Retirada de Edital 

 
Retiramos via Internet, do Site do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, o Protocolo de Retirada do Edital, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2019 
 

Retirado dia, ____ de _______________ de 2019. 
 

 
Razão Social: _________________________________________________________ 
 
 
Nome Fantasia: ________________________________________________________ 
 
 
CNPJ :________________________ Inscrição Estadual: ______________________ 
 
 
Endereço : ___________________________________________________________ 
 
 
Cidade : _____________________CEP : ______________ Estado: ______________ 

Fone: ______________________________ Fax: _____________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Pessoa para Contato: ___________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 
 
 

 

 
OBS 1: Para eventuais comunicações aos interessados da Tomada de Preços a empresa Licitante 
deverá devolver o Protocolo de Retirada de Edital, via e-mail - licitacao@cisamusep.org.br. 
 
 
OBS 2: Toda informação adicional deste certame será divulgado conforme exigência em Lei. Faz-se 
saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime a comissão da obrigação de 
qualquer eventual informação desta Tomada de Preços diretamente ao Licitante. 
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