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EDITAL RETIFICADO 
  

PREGÃO Nº 39/2019 
 

1 – PREÂMBULO  
 

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, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
junho de 2002 e no Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, todos combinados com a Lei 
Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 123/2006, 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 PREGÃO PRESENCIAL, sob nº 39/2019, do tipo Menor Preço Global, no dia 
28 de novembro de 2019, às 09h, tendo como objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresa especializada na área de Tecnologia da Informação para Implantação de 
Sistema Integrado de Gestão Pública para o CISAMUSEP, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos.  
 

As propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos até às 08h30min do dia 
28 de novembro de 2019, e a sessão de disputa de preços ocorrerá às 09h do dia 28 de 
novembro de 2019, no CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, Maringa/PR, 
entrada pela recepção administrativa. 
 

Consoante o disposto no artigo 17, § 5º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, para todas as 
referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília/DF. 
 

2 – OBJETO  
 

2.1 – O presente Pregão tem por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de 
empresa especializada na área de Tecnologia da Informação para Implantação de Sistema Integrado de 
Gestão Pública para o CISAMUSEP, conforme as quantidades previstas no ANEXO I deste Edital.  
 

2.2 – 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 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

3.1 – Quanto aos serviços a serem prestados: 
3.1.1 – A conversão e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em 
uso são de responsabilidade exclusiva da empresa a ser Contratada, com disponibilização dos mesmos 
pelo CISAMUSEP. Esta etapa compreende a importação, reorganização e reestruturação dos dados 
existentes nos sistemas em uso pelo CISAMUSEP, visando permitir a utilização plena destas 
informações; 
3.1.2 – O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que forem necessários à 
implantação efetiva do sistema será de responsabilidade do CISAMUSEP em conjunto com o suporte 
da empresa provedora dos sistemas; 
3.1.3 – A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais informatizados do 
CISAMUSEP, desde 2002, até a data de execução desta fase, serão realizados pela empresa 
fornecedora do sistema e são de responsabilidade exclusiva da mesma e não sendo aceito falhas ou 
faltas de informações; 
3.1.4 – A empresa a ser Contratada deverá providenciar a conversão de dados existentes para os 
formatos exigidos pelos sistemas licitados mantendo a integridade e segurança dos dados; 
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3.1.5 – Na ausência da possibilidade de migração dos dados do banco atual, a empresa a ser 
Contratada deverá providenciar, sem ônus para o CISAMUSEP, a digitação de todos os itens, sujeito a 
verificação posterior pelos responsáveis de cada área; 
3.1.6 – A nova base de dados deverá conter informações completas desde 2002, inclusive das 
informações do Portal da Transparência, sendo seus anexos, relatórios e declarações em atendimento 
total às demandas da Lei de Transparência e ao Ministério Público Federal e Estadual. Ainda a empresa 
a ser Contratada deverá comprovar, através de relatórios comparativos, que as informações convertidas 
estão consistentes com as informações prestadas ao Tribunal de Contas do Paraná, bem como demais 
órgãos de controle interno e externo; 
3.1.7 – Efetuada a migração e consistência dos dados importados, as informações deverão ser 
homologadas pelo CISAMUSEP, através dos departamentos responsáveis pelos módulos e dados 
atuais dos sistemas; 
3.1.8 – É de exclusiva responsabilidade da empresa a ser Contratada a realização de procedimento de 
segurança (backups) de forma constante para que, sendo necessário, torne-se possível a recuperação 
de todos os dados do sistema. 
 

3.2 – O prazo total para completa implantação dos sistemas (instalação de softwares, configurações, 
parametrização, migração e outras tarefas que se façam necessárias) será de 15 (quinze) dias corridos 
a partir do recebimento da Nota de Empenho e da emissão da ordem de serviço. 
 

3.3 – O prazo de prestação de serviços pode ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

3.4 – O preço do objeto licitado terá um prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir da data de 
entrega da Nota de Empenho ao adjudicatário. 
 

3.5 – 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. 
 

4 – EDITAL 
 

4.1 – Integram o presente Edital os seguintes documentos: 
Anexo I – Termo de Referência – Especificação detalhada do objeto licitado; 
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos Habilitatórios; 
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 – Minuta do Contrato; 
Anexo VIII – Protocolo de Retirada de Edital; 
Anexo IX – Modelo de Declaração do produto ofertado de acordo com exigido em Edital; 
Anexo X – Modelo de Declaração de atendimento às solicitações do CISAMUSEP; 
Anexo XI – Modelo de Declaração de empresa para sede de apoio; 
 

4.2 – O presente Edital do Pregão Presencial 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. 
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4.4 – Eventual impugnação deste Edital deverá ser formalizada até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada, para abertura da sessão pública na Recepção Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP. 
4.4.1 – A impugnação deverá ser lavrada por escrito, protocolada na Recepção Administrativa/Protocolo 
do CISAMUSEP e dirigida ao PREGOEIRO, devendo conter o nome completo do responsável, 
indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone e e-
mail. 
 

4.5 – As consultas e informações complementares referentes a presente licitação deverão ser 
formuladas por escrito e enviadas para o e-mail licitacao@cisamusep.org.br com antecedência de até 
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 das 
dotações orçamentárias nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da 
Informação. 
 

6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

6.1 – Para eventuais comunicações aos interessados do Pregão Presencial a empresa Licitante deverá 
devolver o Protocolo de Retirada de Edital (Anexo VIII), via e-mail - licitacao@cisamusep.org.br 
6.1.1 – 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 deste Pregão diretamente ao Licitante. 
 

6.2 – Somente poderão participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no País, que 
exerçam atividade compatível com o objeto desta Licitação e que satisfaçam integralmente as 
condições deste Edital e seus Anexos. 
 

6.3 – 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 e no art. 7 da Lei Federal nº 
10.520/2002. 
 

6.4 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de 
mais de uma empresa pelo mesmo representante. 
 

6.5 – 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. 

 

6.6 – 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 Pregoeiro no momento do credenciamento, o Anexo 
VI (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). 
 

7 – CONDIÇÕES GERAIS 
 

7.1 – Poderão participar do Pregão 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 Pregoeiro. 
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7.2 – Não poderão participar direta ou indiretamente do Pregão: 
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 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/tablet, 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 até 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 apresentado 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 
Pregoeiro ou 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 Pregoeiro 
ou Equipe de Apoio quando da entrega da documentação. 
 

8.2 – O proponente ou seu representante deverá apresentar ao Pregoeiro declaração dando ciência que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III, que deverá 
ser entregue em mãos ao Pregoeiro no momento da abertura da sessão pública.  
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8.2.1 – No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
poderá ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo constante do Anexo III; 
8.2.2 – A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (modelo 
Anexo III) resultará na desclassificação da empresa; 
8.2.3 – As licitantes que não enviarem representantes para a sessão de processamento do 
Pregão Presencial deverão apresentar a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, dentro do Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, caso contrário 
sua proposta será DESCLASSIFICADA. 
 

8.3 – 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 no Anexo VI (DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO); 
8.3.1 – A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 
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 e da sanção 
prevista no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

8.4 – Os documentos deverão ser apresentados ao Pregoeiro no início dos trabalhos, antes da abertura 
dos envelopes contendo Documentação e Propostas. Deverão ser entregues em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada ou por publicações em Órgãos da Imprensa Oficial e serão recebidos 
condicionalmente pelo Pregoeiro que, se julgar necessário, verificará e atestará sua veracidade. 
 

8.5 – 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 
apresentar lances verbais, nem fazer qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do Pregão. 
 

8.6 – 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. 
 

8.7 – A Licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes nº 01 e nº 02 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 87.053-285, Maringá/PR, fazendo 
menção ao PREGÃO Nº 39/2019. 
8.7.1 – O envelope enviado na forma do item 8.7 só será aceito se for entregue/protocolado até o dia e 
horário informados no item 1, sem qualquer violação de seu conteúdo. A Comissão de Licitação não se 
responsabilizará pelo não recebimento do envelope até o dia e horário determinado; 
8.7.2 – A Licitante que utilizar a via postal deverá encaminhar em um único envelope os seguintes 
documentos: 
 8.7.2.1 – Envelope nº 01 – Proposta de Preço; 
 8.7.2.2 – Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação; 
 8.7.2.3 – Declaração de ME/EPP conforme o item 8.3. 
 

9 – ABERTURA 
 

9.1 – A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Presencial, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade. 
 

9.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  
 

9.3 – Após divulgadas as propostas de preços o Pregoeiro abrirá a fase competitiva de lances. 
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9.3.1 – A princípio participarão da etapa competitiva a ofertante da proposta de menor preço e as 
titulares das ofertas com preços em até 10% (dez por cento) superiores ao do menor preço obtido, 
oportunizando a renovação das mesmas com o oferecimento de valores mais baixos aos propostos 
inicialmente; 
9.3.2 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão permitidas às 
proponentes das 03 (três) melhores ofertas, independentemente de seus valores, a formulação de 
lances, até que se obtenha preço vantajoso para a Administração, subentendendo-se que, ocorrendo 
empate no valor da terceira melhor oferta, todos estes proponentes participarão da respectiva fase; 
9.3.3 – A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da licitante da etapa e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas; 
9.3.4 – Os lances ofertados pelos participantes deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes; 
9.3.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
9.3.6 – Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação; 
9.3.7 – Nas situações previstas nos subitens 9.3.3 e 9.3.6 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço; 
9.3.8 – No caso de desclassificação de todas as empresas participantes da fase de lances, o Pregoeiro 
poderá reiniciar nova etapa de lances com as empresas não qualificadas inicialmente, obedecendo as 
regras do item 9.3 e seus subitens; 
9.3.9 – Ocorrendo empate entre propostas classificadas sem que haja a apresentação de lances, 
proceder-se-á ao sorteio entre as propostas empatadas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, em 
sessão pública, salvo se todos os representantes das licitantes estiverem presentes caso em que o 
sorteio poderá ocorrer na mesma sessão pública. 
 

9.4 – Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, o Pregoeiro verificará se dentre as demais classificadas há presença de 
empresa que assim se enquadre. 
9.4.1 – Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, é assegurado, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte; 
9.4.2 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao 
melhor preço. 
 

9.5 – Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.5.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para, em 
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 
prazo máximo de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Caso 
a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresente nova proposta o objeto será adjudicado em 
seu favor; 
9.5.2 – Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 
subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 9.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
9.5.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 
9.5.4 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 9.5, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

9.6 – Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o 
Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 

9.7 – Em caso de ser o vencedor uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e estiver com 
restrição de regularidade fiscal e/ou previdenciária, o prazo de regularização é de 05 (cinco) dias úteis 
prorrogáveis por igual período, por exclusiva concessão da administração através de seu Pregoeiro 
(artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 com nova redação dada pela Lei Complementar nº 
147/2014). 
 

9.8 – Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será 
adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor. 
 

10 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

10.1 – É obrigatório o preenchimento de todos os campos do Anexo I deste Edital. O não 
preenchimento de qualquer um dos campos acarretará na desclassificação da empresa no respectivo 
item. 
10.1.1 – A licitante deverá entregar e PROTOCOLAR junto ao Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, os envelopes nº 01 e 02, contendo as propostas de 
preços e documentos de habilitação, no dia, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, em 
envelopes distintos, opacos, colados com as seguintes especificações e endereçamento: 
 

EDITAL PREGÃO Nº 39/2019 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE_________________________ 
CNPJ ________________________________ 
 

EDITAL PREGÃO Nº 39/2019 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE_________________________ 
CNPJ ________________________________ 
 

10.1.2 – Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
folhas timbradas com o nome, CNPJ, logotipo ou logomarca da Licitante; 
10.1.3 – 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; 
10.1.4 – Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima, serão 
inutilizados; 
10.1.5 – Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preço ou condições. 
 

10.2 – A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
10.2.1 – Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve, do Pregoeiro, todas as 
informações necessárias para a sua formulação; 
10.2.2 – Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
10.2.3 – Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços em todas as fases; 
10.2.4 – Os licitantes que se apresentarem como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, 
beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), deverão 
comprová-la (mediante entrega do Anexo VI), antes da abertura da sessão pública de aceitação dos 
lances, caso em que os demais licitantes deverão conhecer da existência de licitantes com aquelas 
vantagens. 
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10.3 – Só poderá deliberar em nome do Licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar os 
demais 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 II, outorgando poderes para formular propostas, fazer lances 
verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
10.3.1 – A Carta de Credenciamento referida no item 10.3 deverá ser entregue em mãos ao Pregoeiro, 
acompanhada dos documentos de acordo com o item 8.1.1 no momento da abertura da sessão pública 
(FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
 

11 – PROPOSTA DE PREÇO 
 

11.1 – As propostas apresentadas e os lances formulados 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, seus anexos e os fatores a seguir: 
11.1.1 – Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das 
obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, treinamentos, deslocamento, encargos sociais, 
tributos, transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos, e outras despesas necessárias à perfeita 
execução do objeto deste Edital e do respectivo termo contratual; 
11.1.2 – Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente instrumento 
convocatório; 
11.1.3 – Validade da proposta; 
11.1.4 – Os valores cotados deverão ser expressos em real, com apenas 02 (duas) casas após a 
vírgula; 
11.1.5 – As propostas deverão conter o preço unitário e global dos serviços descritos no Anexo I (Termo 
de Referência) deste Edital. 
 

11.2 – Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o valor unitário e o total do 
item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 
 

11.3 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, não 
aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou 
criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na 
forma da lei. 
 

11.4 – Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 
parte da empresa ou de funcionário.  
 

11.5 – Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s), o licitante 
adjudicatário deverá apresentar, no prazo que lhe for notificado na ata da sessão do Pregão, nova 
proposta/planilha de preços, na forma do Anexo I deste Edital, constando os valores do fechamento da 
operação de acordo com o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte 
integrante do contrato e/ou equivalente. 
 

11.6 – Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que cotarem preços acima do valor 
máximo estipulado no Edital para o produto/serviço cotado. 
 

11.7 – A não apresentação dos documentos exigidos no item 11 e seus subitens resultará na 
desclassificação da empresa. 
 

12 – PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 

12.1 – Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, contado a partir da 
data da entrega das propostas. 
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13 – DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO 
 

13.1 – Quanto à habilitação jurídica: 
13.1.1 – Registro comercial, no caso de firma individual; 
13.1.2 – 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; 
13.1.3 – 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; 
13.1.4 – Declaração de idoneidade (modelo constante no Anexo IV); 
13.1.5 – Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente (modelo constante no 
Anexo V); 
13.1.6 – 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. 
 

13.2 – Quanto à regularidade fiscal: 
13.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
13.2.2 – 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; 
13.2.3 – Prova de regularidade para 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); 
13.2.4 – 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); 
13.2.5 – 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); 
13.2.6 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 
13.2.7 – Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

13.3 – Quanto à qualificação econômico-financeira: 
13.3.1 – Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com emissão de até 60 (sessenta) dias da data da Sessão 
Pública do Pregão. 
 

13.4 – Caso a Licitante já tenha apresentado os documentos de habilitação jurídica AUTENTICADOS 
no credenciamento, fica dispensado de apresentação nesta fase de habilitação. 
 

13.5 – 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 Pregoeiro para sua 
apresentação, sob pena de decadência do direito de contratação, amparadas pela Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 
 

13.6 – O Pregoeiro 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. 
 

13.7 – A apresentação do CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido por quaisquer dos 
municípios associados do CISAMUSEP, respeitando o prazo de sua validade, substitui os documentos 
exigidos pelos itens 13.2.1 e 13.2.2, nos termos do § 3º do artigo 32, da Lei de Licitação. 
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13.8 – A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos nos itens 13.1, 13.2 e seus 
subitens, resultará na desclassificação da empresa. 
 

13.9 – 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. 
13.9.1 – A autenticação por membro da Comissão de Licitação do CISAMUSEP poderá ser realizada 
durante a sessão desde que seja apresentando documento original;  
13.9.2 – Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
13.9.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas. 
13.9.4 – 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. 
 

13.10 – 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. 
 

14 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

14.1 – Apresentar Declaração 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 IX). 
 

14.2 – Apresentar o Plano de Implantação do Sistema incluindo todos os módulos, 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: 
14.2.1 – 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; 
14.2.2 – Relação de Profissionais responsáveis pelos serviços de implantação, contendo nome, RG, 
qualificação e tempo de atuação na área; 
14.2.3 – 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; 
14.2.4 – O Plano de Implantação, item 14.2 do Edital, não é obrigatório caso a Licitante seja a atual 
fornecedora do Sistema de Gestão Pública em uso pelo CISAMUSEP. 
 

14.3 – Apresentar Declaração 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 X). A não 
aceitação de customizar os sistemas implicará na desclassificação da Licitante. 
 

14.4 – Apresentar Plano de Realização de Serviços, contendo todas as informações necessárias, 
descritas de forma clara, incluindo: 
14.4.1 – 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 XI); 
14.4.2 – Relação de Profissionais responsáveis pelos serviços de manutenção, contendo nome, RG, 
qualificação e tempo de atuação na área. Os profissionais deverão estar lotados, necessariamente, na 
unidade indicada como sede de apoio, no subitem 14.4.1; 
14.4.2.1 – 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. 
 

14.5 – Os documentos exigidos no item 14 e seus subitens deverão ser apresentados dentro do 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS. 
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14.6 – A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos no item 14 e seus subitens 
resultará na desclassificação da empresa. 
 

15 – DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA 
 

15.1 – Encerrada a etapa de lances e verificada a habilitação da empresa classificada em primeiro 
lugar, será exigido a realização de demonstração técnica de uso do sistema (todos os módulos), para 
comprovação de atendimento de todas as funcionalidades do sistema descritas no Anexo I deste Edital, 
necessária à correta operacionalização dos módulos e comprovação da qualidade;  
15.1.1 – A demonstração técnica do sistema deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias 
corridos após a realização da licitação na sede do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense – CISAMUSEP. 
15.1.2 – A demonstração técnica do sistema não é obrigatória caso a Licitante seja a atual fornecedora 
do Sistema de Gestão Pública em uso pelo CISAMUSEP. 
 

15.2 – A demonstração será acompanhada por um representante da Comissão de Licitação, o Gerente 
de Informática e demais profissionais do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, caso necessário, formada para o devido fim, sendo que ao final será 
elaborado parecer técnico de atendimento aos itens constantes no Anexo I deste Edital. 
 

15.3 – Será desclassificada a empresa que não atender os requisitos mínimos, procedendo na 
sequência com a convocação das demais licitantes classificadas e habilitadas em ordem para a 
demonstração do atendimento dos requisitos do no Anexo I deste Edital 
 

16 – PREÇO MÁXIMO 
 

16.1 – O preço máximo do lote para a presente licitação importa em R$ 68.100,00 (sessenta e oito mil e 
cem reais). 
 

17 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

17.1 – Será considerada vencedora desta licitação a proposta que apresentar o Menor Preço Global. 
 

18 – RECURSOS 
 

18.1 – Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de até 03 (três) dias 
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes intimados a apresentar contrarrazões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

18.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto à Licitante vencedora. 
 

18.3 – Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente por intermédio da que 
praticou o ato e protocolados na Recepção Administrativa/Protocolo do CISAMUSEP, na Rua Adolpho 
Contessotto, nº 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87.053-285. 
 

18.4 – O Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
 

18.5 – Não serão aceitos recursos interpostos cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 
apresentada por quem não está legalmente habilitado para representar a empresa licitante. 
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18.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

18.7 – A falta de apresentação das razões de recurso, no prazo especificado na Lei também importará a 
decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à Licitante 
vencedora. 
 

18.8 – Resolvidos os recursos eventualmente interpostos, o Pregoeiro encaminhará o processo da 
licitação à Autoridade competente que poderá: 
18.8.1 – Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 
18.8.2 – Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado; 
18.8.3 – Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por 
motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 
 

18.9 – Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente 
declarando o vencedor. 
 

19 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

19.1 – 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. 
 

19.2 – 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. 
 

20 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1 – 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 art. 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. 
 

20.2 – 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 
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 (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. 

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 prestação dos serviços de pós-instalação. 
Multa de 0,4% ao dia e/ou 
Impedimento/Suspensão 

por até 02 anos. 

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  

 

 13 

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

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

prazo estipulado. 
 

20.3 – 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. 
 

20.4 – 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. 
 

20.5 – As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do Contrato que ainda não 
foi repassado para a empresa a ser 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. 
 

20.6 – As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 
 

21 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

21.1 – O pagamento será efetuado mensalmente através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis após recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por membro da 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP. 
 

21.2 – A empresa a ser 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. 
 

21.3 – A Nota Fiscal deverá discriminar a descrição os serviços prestados, a quantidade, os valores 
unitário e total do item. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número, a modalidade 
da Licitação, o número do Empenho e o Convênio nº 062/2018 – Custeio Estado/SESA, 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. 
 

21.4 – 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. 
 

21.5 – 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(o) Nota Fiscal / Boleto Bancário 
correta(o). 
 

21.6 – No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções previstas 
no item 20 deste Edital, o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão 
do referido processo. 
 

22 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1 – Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário, a empresa licitante deverá 
devolver o Protocolo de Retirada de Edital (Anexo VIII), via e-mail - licitacao@cisamusep.org.br 
22.1.1 – 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 deste Pregão diretamente ao Licitante. 
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22.2 – O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida ou julgar necessário. 
 

22.3 – É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

22.4 – Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que 
o integram. 

 

22.5 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP reserva-
se no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse público. 
 

22.6 – 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 empresa a ser Contratada o direito a 
qualquer reclamação ou indenização. 
 

22.7 – A fiscalização será exercida no interesse do CISAMUSEP e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da licitante adjudicatária, inclusive contra terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do CISAMUSEP. 
 

22.8 – 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 
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 

Maringá, 27 de novembro de 2019. 
 
 

Rafaela Koga Petrulio Kumagae 
Pregoeira 
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ANEXO I 
Termo de Referência  

Especificação Detalhada do Objeto Licitado 
 

Menor Preço Global 
  

Planilha Descritiva 
 

PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
 

1 – OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação 
de empresa 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.  
  

Item Descrição Unid. 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, 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. 

SERV 1 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 
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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$ 5.200,00 R$ 62.400,00 

 

O preço máximo de todos os itens para a presente licitação importa em R$ 68.100,00 (sessenta e oito 
mil e cem reais). 
 

2 – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
2.1 – A conversão e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em 
uso são de responsabilidade exclusiva da empresa a ser Contratada, com disponibilização dos mesmos 
pelo CISAMUSEP. Esta etapa compreende a importação, reorganização e reestruturação dos dados 
existentes nos sistemas em uso pelo CISAMUSEP, visando permitir a utilização plena destas 
informações; 
2.2 – O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que forem necessários à 
implantação efetiva do sistema será de responsabilidade do CISAMUSEP em conjunto com o suporte 
da empresa provedora dos sistemas; 
2.3 – A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais informatizados do CISAMUSEP, 
desde 2002, até a data de execução desta fase, serão realizados pela empresa fornecedora do sistema 
e são de responsabilidade exclusiva da mesma e não sendo aceito falhas ou faltas de informações; 
2.4 – A empresa a ser Contratada deverá providenciar a conversão de dados existentes para os 
formatos exigidos pelos sistemas licitados mantendo a integridade e segurança dos dados; 
2.5 – Na ausência da possibilidade de migração dos dados do banco atual, a empresa a ser Contratada 
deverá providenciar, sem ônus para o CISAMUSEP, a digitação de todos os itens, sujeito a verificação 
posterior pelos responsáveis de cada área; 
2.6 – A nova base de dados deverá conter informações completas desde 2002, inclusive das 
informações do Portal da Transparência, sendo seus anexos, relatórios e declarações em atendimento 
total às demandas da Lei de Transparência e ao Ministério Público Federal e Estadual. Ainda a empresa 
a ser Contratada deverá comprovar, através de relatórios comparativos, que as informações convertidas 
estão consistentes com as informações prestadas ao Tribunal de Contas do Paraná, bem como demais 
órgãos de controle interno e externo; 
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2.7 – Efetuada a migração e consistência dos dados importados, as informações deverão ser 
homologadas pelo CISAMUSEP, através dos departamentos responsáveis pelos módulos e dados 
atuais dos sistemas; 
2.8 – É de exclusiva responsabilidade da empresa a ser Contratada a realização de procedimento de 
segurança (backups) de forma constante para que, sendo necessário, torne-se possível a recuperação 
de todos os dados do sistema. 
 

3 – DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
3.1 – Para cada um dos módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de: 

a) Entrega, instalação e configuração dos sistemas; 
b) Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; 
c) Parametrização inicial das tabelas e cadastros; 
d) Estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários. 

3.2 – Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo CISAMUSEP; 
3.3 – Ajuste nos cálculos quando mais de uma fórmula de cálculo for aplicável simultaneamente; 
3.4 – Acompanhamento dos usuários, na sede do CISAMUSEP, em tempo integral na fase de 
implantação do objeto, se solicitado; 
3.5 – O recebimento do aceite dos módulos licitados deverá ser obrigatoriamente antecedido de 
procedimentos de validação pelo responsável onde o sistema foi implantado, sendo que estes deverão 
ser formais e instrumentalizados; 
3.6 – Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 
que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou atividades pactuadas, 
deverão ser prévia e formalmente acordados e documentadas entre as partes; 
3.7 – A empresa a ser Contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e 
informações do objeto da prestação de serviço, ou quaisquer outras informações a que venham a ter 
conhecimento em decorrência da execução das atividades, previstas neste Anexo, respondendo 
contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do Contrato a ser 
firmado; 
3.8 – Qualquer instalação, configuração, migração nos computadores deverá ser feita com a supervisão 
de funcionários do CISAMUSEP; 
3.9 – A empresa a ser Contratada deverá comprovar, através de relatórios comparativos, que as 
informações convertidas estão consistentes com as informações já prestadas ao Tribunal de Contas do 
Paraná e demais órgãos de controle; 
3.10 – O prazo total para completa implantação dos sistemas (instalação de softwares, configurações, 
parametrização, migração e outras tarefas que se façam necessárias) será de 15 (quinze) dias corridos 
a partir do recebimento da Nota de Empenho e da emissão da ordem de serviço; 
3.11 – O sistema objeto da licitação deverá ser instalado nos hardwares definidos pelo CISAMUSEP: 
a) Sistema Operacional Windows Server 2008R2 64 BITS, com possível alteração para Windows 
Server 2016 64BITS; 
b) Acesso via Terminal Service para no mínimo 30 acessos simultâneos no sistema licitado; 
c) Processador Quad-Core Intel Xeon E52620 2,0 GHZ; 
d) Memória 8 GB DDR4 ECC. 
 

4 – DE TREINAMENTO 
4.1 – A empresa a ser Contratada juntamente com o CISAMUSEP deverá elaborar o cronograma de 
treinamentos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho; 
4.1.1 – O prazo total para um treinamento completo do sistema será de 15 (quinze) dias corridos a partir 
da aprovação do cronograma dos treinamentos. 
4.2 – Os serviços de treinamento dos módulos compreendem aos servidores do CISAMUSEP para cada 
módulo, com carga horária global mínima de 256 (duzentas e cinquenta e seis) horas, com até 07 (sete) 
horas/aulas diárias, devendo abranger, no mínimo, o seguinte conteúdo programático: 
a) Utilização dos módulos; 
b) Procedimentos de segurança: uso de backup dos Sistemas Administrativos e Dados dos usuários; 
c) Cuidados com senhas, acessos etc; 
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d) Criação de relatórios. 
4.3 – Os treinamentos deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 12h e das 
14h às 17h ou, excepcionalmente, em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério 
exclusivo do CISAMUSEP; 
4.4 – Quando da realização do treinamento na sede do CISAMUSEP, caberá para o mesmo o 
fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados, necessários à 
realização dos treinamentos; 
4.5 – Quando a realização do treinamento for fora da sede do CISAMUSEP, caberá a empresa a ser 
Contratada o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados, 
necessários à realização dos treinamentos; 
4.6 – Nos cursos e treinamentos oferecidos pela empresa a ser Contratada, deverão oferecer 
gratuitamente no minimo 02 (duas) vagas; 
4.7 – As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, 
transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da empresa a ser Contratada; 
4.8 – Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, 
caneta, material didático, entre outros, deverá ser fornecido pela empresa a ser Contratada na época do 
treinamento, em idioma português, para cada participante; 
4.9 – Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos participantes que obterem frequência 
superior a 70% nas atividades de cada treinamento; 
4.10 – Deverão ser utilizados dados reais do CISAMUSEP, como uma cópia dos dados obtidos após a 
migração dos dados, para realização do treinamento; 
4.11 – O CISAMUSEP resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento 
contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá à 
empresa a ser Contratada, sem ônus para o CISAMUSEP, ministrar o devido reforço; 
4.12 – Quando solicitado pelo CISAMUSEP, a empresa a ser Contratada deverá providenciar alterações 
no programa de treinamento, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc; 
4.13 – O treinamento deverá ser ofertado e aplicado aos usuários até os usuários serem capazes de 
operar completamente os softwares e seus respectivos módulos, sendo capazes de operar 
completamente seus respectivos sistemas, incluindo o cadastramento de dados, emissão de relatórios, 
geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realização de consultas 
complexas e gerenciamento dos sistemas (com tarefas como gerenciamento de usuários, correções de 
entradas de dados incorretas, verificação de inconsistências). 
 

5 – DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO 
5.1 – A manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos softwares licitados, 
assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso 
para garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente, mantendo 
as parametrizações e customizações já efetuadas; 
5.2 – Os serviços de manutenção corretiva dos sistemas compreendem a correção de erros de lógica e 
problemas que venham a aparecer com o decorrer do uso do sistema, podendo ser realizados nas 
instalações da empresa a ser Contratada ou mediante o uso de tecnologia de manutenção remota. E, 
quando a situação exigir, deverá a empresa a ser Contratada enviar profissionais (analistas e 
programadores) às instalações do CISAMUSEP, no prazo de até 06h (seis) horas, contados do 
chamado técnico, para efetuar serviços de análise e programação, ocasião em que todas as despesas 
deverão ser custeadas pela empresa a ser Contratada, sendo vedada, sob quaisquer hipóteses, a 
cobrança de qualquer outro valor pela realização dos serviços, seja hora-técnica, deslocamento, 
quilometragem rodada ou outra rubrica qualquer; 
5.3 – Os serviços de Manutenção Adaptativa/Evolutiva de Sistemas e Suporte Técnico em Sistemas 
Aplicativos, a serem prestados no decorrer do Contrato, compreendem serviços para implementação de 
rotinas nos sistemas de interesse específico do CISAMUSEP, visando a atender as peculiaridades dos 
serviços locais; retreinamento de usuários e técnicos em caso de substituição de funcionários alocados 
às atividades; gerações de dados para alimentação de outros sistemas informatizados, bem como 
adequar os sistemas às exigências legais e normativas de gestão pública previstas, por exemplo, em 
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normas municipais, estaduais, federais e instrução do Tribunal de Contas, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias contados da publicação da nova exigência, prorrogável, de comum acordo, conforme 
complexidade das operações necessárias, sem ônus para o CISAMUSEP; 
5.4 – A empresa a ser Contratada deverá acompanhar as alterações legislativas e normativas que 
influenciem nos sistemas informatizados de gestão pública; 
5.5 – O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por telefone ou através de serviços 
de suporte remoto, com técnicos habilitados com objetivo de esclarecer dúvidas e resolver problemas 
que possam surgir durante a operação e utilização do sistema implantado; 
5.6 – A empresa a ser Contratada deverá auxiliar na recuperação da base de dados por problemas 
originados em erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista 
backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança; 
5.7 – A fim de resolver os problemas no sistema, a empresa a ser Contratada deverá enviar 
profissionais, incluindo programadores, analista de sistemas, gerentes de projeto, a sede do 
CISAMUSEP, sem ônus para o mesmo; 
5.8 – Cada atendimento deverá ter associado um número único de protocolo, com registro de data, hora 
e atendente da abertura da ocorrência; 
5.9 – O serviço de atendimento deve estar disponível em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h; 
5.10 – Prestar os serviços de suporte técnico remoto ou in loco, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 
contados da abertura do chamado técnico relatando a ocorrência; 
5.11 – A empresa a ser Contratada deverá prestar serviços de manutenção evolutiva quando 
desenvolver novas funções e tecnologias, disponibilizando ao CISAMUSEP, desde que seja do 
interesse desse, versões aprimoradas dos sistemas informatizados de gestão pública locados, sem 
custo ao CISAMUSEP; 
5.12 – Caso a manutenção adaptativa ou evolutiva implique em alteração significativa dos sistemas de 
gestão pública locados a empresa a ser Contratada deverá prestar novamente, sem ônus adicional, os 
serviços de implantação e treinamento na forma prevista neste Anexo.  
 

6 – CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 
6.1 – Os sistemas fornecidos deverão possuir sistema de ajuda (help) sensível ao contexto que auxilie o 
usuário na operação de cada tela; 
6.2 – Os sistemas deverão possuir controle de acesso através de usuários individuais com senhas 
criptografadas (tráfego e armazenamento), através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que 
nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários, tela de acesso ao 
sistema e não visíveis aos administradores. Os usuários poderão ter acesso a um ou mais módulos e 
devem ter cadastro e senha únicos, válidos para todos os módulos; 
6.3 – Deverá ser possível determinar para cada usuário ou através de perfis/grupos de usuários os 
direitos de acesso em cada tela do sistema: somente leitura, emissão de relatórios, gravação de dados 
e/ou exclusão de dados, entre outros. Provê controle de restrições de acesso às funções do aplicativo 
através do uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso depois de determinados números de 
tentativas de acesso inválidas, criptográfica e expiração de senhas; 
6.4 – Deverá ser possível determinar as permissões de usuários através de telas dos próprios sistemas, 
para usuários com privilégios de administradores; 
6.5 – O sistema deverá manter registros para auditoria (log) das operações executadas por todos os 
usuários (inclusão, alteração, exclusão e conteúdo dos dados alterados ou excluídos), registrando a 
data, hora e nome do usuário. Deverá ser possível consultar esses registros por tela dos próprios 
sistemas ou de módulo separado; 
6.6 – A empresa a ser Contratada deverá prover sistema de cópias de segurança (backup) 
automatizado dos dados de maneira programável (agendamento periódico), sem que seja necessária 
intervenção manual (como encerramento ou reinício dos sistemas ou do sistema gerenciador de banco 
de dados) para sua realização; 
6.7 – O sistema deverá permitir acesso ilimitado de usuários simultâneos em qualquer tela, sem 
necessidade de aquisição de novas licenças de qualquer dos sistemas ou softwares; 
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6.8 – O sistema deverá permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas, ou ainda rotinas 
diferentes por usuários diferentes ao mesmo tempo; 
6.9 – Os relatórios dos sistemas deverão ser visualizados antes da impressão. Os relatórios também 
deverão poder ser exportados nos seguintes formatos: TXT, HTML, PDF, CSV, XLS e DOC; 
6.10 – Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como 
meio de acesso. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do 
banco de dados, por meio de triggers ou contraentes; 
6.11 – Os módulos fornecidos deverão estar integrados de forma que os dados cadastrados em um 
deles possam ser utilizados por todos os demais sempre que necessário. Essa integração deve ocorrer 
de forma imediata no cadastramento dos dados e não através de procedimentos em lote (batch) ou por 
troca de arquivos. Não deve ser necessário o cadastramento da mesma informação mais de uma vez 
nos mesmos sistemas diferentes para seu funcionamento adequado; 
6.12 – A empresa a ser Contratada deverá ser fabricante dos sistemas, uma vez que sendo detentora 
dos direitos sobre os códigos-fonte dos softwares, poderá efetuar eventuais melhorias e correções que 
se façam necessárias; 
6.13 – A empresa a ser Contratada deverá assegurar, após o término da locação, a possibilidade de 
consulta aos dados até então cadastrados, e fornecimento do banco de dados para a nova empresa a 
ser Contratada; 
6.14 – Atender as normas e exigências de gestão pública e prestação de contas e garantir atualização 
dos sistemas implantados de forma a atender novas legislações e normas, assim como garantir o 
cumprimento a todas as exigências relativas à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE/PR); 
6.15 – Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência 
administrativa, a locação do sistema, suporte, auxílio e atendimento técnico ocorrerá com uma única 
licitante, o que favorece as práticas de envio de dados e cumprimento de obrigações aos diversos 
órgãos fiscalizadores. 
 

7 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
7.1 – Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os softwares; 
7.2 – Todas as funcionalidades dos softwares deverão ser compatíveis com servidores com sistema 
operacional a partir do Windows Server 2008R2 64 BITS e banco de dados Oracle, PostGreSQL ou 
SQLServer; 
7.3 – A atualização de versão dos softwares deverá ser de forma centralizada no servidor de dados, não 
sendo necessário instalação de atualizações em cada estação de usuários; 
7.4 – Deverá utilizar sistema gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Open Source, para possibilitar 
que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio de acesso; 
7.5 – O SGDB deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de 
transações já efetivadas pelo usuário e permitir a recuperação de dados na ocorrência de eventuais 
falhas, devendo ser totalmente automático, documentado e seguro; 
7.6 – O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que 
usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, 
alterações, impressões ou cópia; 
7.7 – Possuir cadastro único de banco de dados, fisicamente instalado e residente no servidor do 
CISAMUSEP, em arquivo único sem a distinção ou separação por exercício ou módulo; 
7.8 – Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alterações efetuadas, bem como registrar a 
data, hora e usuário responsável pela alteração; 
7.9 – Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes 
da alteração efetuada; 
7.10 – Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em 
impressoras à laser ou à jato de tinta, possibilitando: visualização dos relatórios em tela, maximizar o 
tamanho dos relatórios emitidos em tela (Zoom), salvar os relatórios em arquivo PDF, salvar os dados 
dos relatórios em formato texto, CSV, HTML OU XLS; 
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7.11 – Permitir adicionar informações no cabeçalho e/ou rodapé dos relatórios, tais como: usuário; data 
e hora de emissão e comentário adicional; 
7.12 – 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; 
7.13 – Ser um sistema centralizador de funcionalidades compartilhadas entre os vários módulos; 
7.14 – Possuir nível de autorização para unificar e gerenciar os usuários de todos os módulos; 
7.15 – Possibilitar o cadastro unificado de leis, atos e veículos de publicação; 
7.16 – Possuir a capacidade de unificação dos cadastros de endereços, documentos e das pessoas, 
filtrando e deixando somente uma ativa por CNPJ/CPF, alterando todas as demais que estavam ativas 
para inativas, apresentando somente um cadastro de pessoa ativa por CNPJ/CPF realizando a 
vinculação desse novo código em todas as tabelas pertinentes; 
7.17 – A base de dados com todas as informações de todos os módulos deverá ficar residente na sede 
do CISAMUSEP; 
7.18 – Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; 
7.19 – Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada módulo; 
7.20 – As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a 
partir do login do usuário; 
7.21 – Os sistemas não deverão exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado; 
7.22 – Permitir a posição de assinatura digital nos principais relatórios emitidos pelo sistema, através da 
validação de certificado A3, mediante reconhecimento de usuário (token/cartão) e senha; 
7.23 – O sistema deverá garantir a integridade relacional dos dados; 
7.24 – Todas as informações deverão obedecer às exigências do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE/PR); 
7.25 – O sistema deverá evoluir constantemente, atendendo as mudanças na legislação vigente bem 
como avaliando inovações e sugestões realizadas pelos usuários; 
7.26 – O gerenciador de banco de dados deverá ser do tipo multiplataforma. 
 

8 – CARACTERÍSTICAS POR MÓDULO 
8.1 – CONTABILIDADE PÚBLICA 
8.1.1 – Atender as Instruções de Procedimentos Contábeis Constantes na IPC 10 - Contabilização de 
Consórcios Públicos; 
8.1.2 – Atender o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP; 
8.1.3 – Atender a Lei 4.320/64, a Lei complementar 101/00 - LRF, bem como as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público em suas disposições atualizadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional; 
8.1.4 – Atender os layouts de dados atualizados das informações exigidas em especial pelo TCE-PR no 
módulo do SIM-AM; 
8.1.5 – Possuir sistemática de lançamentos, apuração e controle de saldos contábeis por contas 
correntes vinculadas às contas do plano contábil da entidade; 
8.1.6 – Possuir ferramenta de abertura de exercício com a criação das contas correntes de acordo com 
as normas do MPCASP. O Sistema realizará todos os lançamentos de implantação de saldos contábeis 
e de aprovação de orçamento, criando de forma automática as contas correntes necessárias para o 
controle durante a execução; 
8.1.7 – Consulta de saldos da conta contábil conforme período informado no balancete de verificação 
com opção para consultar uma conta corrente específica; 
8.1.8 – Verificar se o plano de contas da Receita e despesa atende os códigos definidos pelo TCE-PR, 
com possibilidade de Importação de códigos padrões definidos pelo TCE-PR necessários ao envio do 
SIM-AM; 
8.1.9 – Possuir cadastro para informação de percentual de participação do Ente Consorciado conforme 
Contrato de Rateio para vinculação ao Orçamento de Receitas e Despesas; 
8.1.10 – Atender a Portaria STN nº 274/2016, com a finalidade da geração da Prestação de Contas aos 
Municípios vinculados ao CISAMUSEP na forma da Lei 11.107/2005; 

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  

 

 22 

8.1.11 – Verificar a ordem cronológica, dos empenhos, liquidações e pagamentos de empenhos; 
8.1.12 – Verificar a ordem sequencial de empenhos, liquidações e pagamentos; 
8.1.13 – Verificar se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os documentos fiscais 
informados; 
8.1.14 – Conter Integração permanente com módulo de Compras, Licitações, para vinculação dos 
empenhos com as licitações, Contratos; 
8.1.15 – Possuir tela de consulta movimentação dos empenhos do exercício e de RAP; 
8.1.16 – Consulta de todos os lançamentos vinculados a execução do empenho. Ex: (valor e data de 
liquidação, estorno de liquidação, anulação, detenções, pagamentos); 
8.1.17 – Possuir tela para cadastro de Leis e Atos com opção de anexar arquivos para visualização 
automática no Portal de Transparência, bem como a partir deste cadastro na contabilidade, gerar as 
informações de Lei Ato ao TCE-PR; 
8.1.18 – Possuir tela para o acompanhamento do cálculo do Superávit/Déficit por tipo fonte TCE-PR ou 
origem conforme memória de cálculo preceituada pelo TCE-PR; 
8.1.19 – Permitir apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais; 
8.1.20 – Consulta de saldo da despesa e lançamentos sendo a consulta à dotação orçamentária com a 
opção de filtrar o período e os lançamentos da dotação orçamentária; 
8.1.21 – Configuração dos Eventos Contábeis conforme PCASP. Lançamentos configuráveis para 
atender aos eventos padronizados pelo TCE-PR; 
8.1.22 – Utilizar o plano PCASP sem utilizar vinculação de plano de contas, utilizando o plano PCASP 
sem artifícios de máscaras ou vinculação de planos; 
8.1.23 – Geração automática de empenhos da folha de pagamento, obrigações patronais e notas 
extras, (Integração com Modulo de RH) a partir da Importação de arquivo advindo do sistema de 
Recursos Humanos; 
8.1.24 – Possibilitar a incorporação patrimonial na emissão do empenho ou liquidação; 
8.1.25 – Possibilitar o controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, 
Auxílios e Contribuições); 
8.1.26 – 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; 
8.1.27 – Controlar toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e 
gerenciais; 
8.1.28 – Permitir o cadastro de prestação de contas de adiantamentos; 
8.1.29 – Permitir o cadastramento de Projetos de Créditos Adicionais com a opção de geração do 
Projeto para envio à Assembleia do CISAMUSEP, e com a posterior aprovação, permitir a geração 
automática de Crédito Adicional no sistema contábil com base no projeto cadastrado aprovado; 
8.1.30 – Permitir que as etapas de empenho, liquidação e pagamento da despesa, desde a sua emissão 
até a sua efetiva assinatura, de cada uma das notas dessas etapas citadas, sejam tramitadas e 
assinadas eletronicamente pelo sistema; 
8.1.31 – Permitir a vinculação dos usuários que terão permissão para cada etapa (situação) cadastrada, 
de forma que somente àquele usuário possa realizar os procedimentos requeridos para etapa à qual 
está vinculado; 
8.1.32 – Permitir o controle por faixa de valor da despesa, determinando dessa forma quais usuários 
deverão ou não assinar as Notas de Empenho, liquidação e pagamento, dependendo do valor da 
despesa; 
8.1.33 – Permitir que, ao tramitar eletronicamente, o usuário possa aprovar ou reprovar o empenho, 
liquidação e pagamento, inserindo observações quanto aos motivos que levaram a desaprovação 
quando necessário; 
8.1.34 – Permitir o acompanhamento do histórico das movimentações para cada etapa de despesa 
tramitada e assinada eletronicamente, desde a sua emissão até a sua assinatura, guardando os 
registros com a data/hora, o usuário e o trâmite pela qual a despesa passou; 
8.1.35 – Permitir o disparo de e-mail ao usuário quando for desaprovada a despesa, caso em que a 
mesma deverá voltar a sua etapa inicial para que sejam realizadas as correções do registro da despesa; 
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8.1.36 – Permitir ao final do processo eletrônico de assinatura que seja emitida a nota de empenho, 
liquidação e pagamento com a identificação de que o documento foi assinado eletronicamente, a 
legislação de embasamento e os dados de identificação dos servidores que assinaram o documento; 
8.1.37 – Permitir que todos os empenhos, liquidações e pagamentos possam ser consultados 
tramitados através de uma tela central de controle do processo de assinatura eletrônica, com opção de 
filtros por etapa (situação) facilitando o controle e a tramitação das despesas; 
8.1.38 – Possuir gerador de todos os relatórios da Lei 4.320 com suas atualizações através dos 
manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, Lei complementar 101/2000 (LRF), Lei 9755/98 (Contas 
Públicas), instruções normativas do TCE-PR 58/2011 e 89/2013; 
8.1.39 – Permitir Integração com o sistema de faturamento dos procedimentos médicos realizados pelos 
credenciados; 
8.1.40 – Permitir a integração com o sistema de folha de pagamento para o Portal da Transparência. 
 

8.2 – TESOURARIA 
8.2.1 – Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria do 
CISAMUSEP, devendo controlar as seguintes atividades: 
a) Recebimentos; 
b) Pagamentos; 
c) Movimentações Bancárias; 
d) Emissão de Cheques; 
e) Emissão de Borderô de Pagamentos; 
f) Conciliação Bancária; 
g) Elaboração de Demonstrativos Financeiros. 
8.2.2 – Cadastrar as Contas Bancárias; 
8.2.3 – Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia; 
8.2.4 – Controlar os saldos das contas bancárias; 
8.2.5 – Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um determinado 
período; 
8.2.6 – Permitir a importação das movimentações do extrato bancário para a conciliação, a fim de fazer 
comparações automáticas e manuais com os lançamentos da conciliação; 
8.2.7 – Possibilitar a inclusão ou estorno de lançamentos de qualquer período, deixando 
automaticamente, os saldos das contas atualizadas; 
8.2.8 – Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício; 
8.2.9 – Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamento em datas indevidas; 
8.2.10 – Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por credores, 
empenhos, diário, razão e inconsistência; 
8.2.11 – Possuir demonstrativos de execução extra orçamentária com filtros personalizados, de 
despesa extra e restos a pagar. 
 

8.3 – ORÇAMENTO 
8.3.1 – Proporcionar a elaboração do orçamento de forma ágil e fácil, de acordo com a legislação 
vigente; 
8.3.2 – Possuir cadastro identificador da Fonte, Grupos de Fontes de Recursos, conforme exigências do 
STN; 
8.3.3 – Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCE e Fontes Especiais; 
8.3.4 – Possibilitar importar os índices e formulas do PPA; 
8.3.5 – Possuir opção de geração da versão do PPA para o ano corrente; 
8.3.6 – Possibilitar a montagem do orçamento de forma automática; 
8.3.7 – Possuir dispositivo de aprovação do orçamento, indicando sua liberação para execução; 
8.3.8 – Possuir tabela explicativa da receita e despesa; 
8.3.9 – Permitir a emissão de relatórios de qualquer período de exercício; 
8.3.10 – Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema. 
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8.4 – INFORMAÇÕES GERENCIAIS AO TCE-PR 
8.4.1 – O sistema deverá fazer a importação dos dados de movimentações realizadas nos sistemas 
descritos abaixo, pelo qual deverá ser feita uma inconsistência de dados apontando os possíveis erros 
para correção, para assim gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR): 
a) Orçamento; 
b) Contabilidade; 
c) Tesouraria; 
d) Licitação; 
e) Contratos; 
f) Frotas; 
g) Patrimônio. 
8.4.2 – Possuir as mesmas telas de cadastro do módulo de Contabilidade, Entidade, Exercício, Fonte de 
Recurso e Fonte TCE; 
8.4.3 – Deverá permitir a geração dos arquivos em formato de texto para importação no sistema do 
Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR), parte cadastral, toda parte de execução orçamentária, LRF; 
8.4.4 – Possuir relatório de demonstrativos cadastrais de parâmetros da Despesa e Receita; 
8.4.5 – Possuir relatório de demonstrativos de movimentação: empenhos emitidos e por tipo de 
licitação, liquidação, pagamentos, realização de receita, dívida flutuante, realizável e contas bancárias; 
8.4.6 – Possuir rotina para fechar o mês que teve seu envio para o TCE finalizado, impossibilitando 
qualquer alteração das informações nos módulos de Contabilidade e Tesouraria. 
 

8.5 – COMPRAS E LICITAÇÕES 
8.5.1 – Permitir o cadastro de comissões, informando o ato que a designou, datas de designação e 
expiração, com membros e funções designadas, com relacionamento com a atoteca referente à 
comissão; 
8.5.2 – Permitir cadastro de fornecedores, informando: ramos de atividade; documentos e certidões, 
controlando a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com 
emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das certidões vencidas/por vencer; 
8.5.3 – Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou; 
8.5.4 – Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração sequencial; 
8.5.5 – Permitir uso do código de materiais por código sequencial; 
8.5.6 – Controlar solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de custo 
acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a quantidade de 
cada item possa ser dividida em um ou mais centros de custos; 
8.5.7 – Possuir rotina de aprovação de Despesas com no mínimo as seguintes funcionalidades: 
a) Parametrizar os níveis e fluxo de aprovação de acordo com especificidade do CISAMUSEP; 
b) Possibilitar a parametrização dos níveis de acordo com valor mínimo e máximo da solicitação de 
despesa; 
c) Definir o nível padrão para aprovação por usuário; 
d) Vincular usuários com os níveis que possuirão permissão a efetuar aprovações; 
e) Possuir consulta para demonstração das solicitações pendentes de aprovação em todos os níveis, 
com carregamento de nível padrão de aprovação para o usuário; 
f) Possuir acesso rápido para as despesas a aprovar pela consulta rápida; 
g) Possuir acesso rápido a consulta, com possibilidade de carregamento na abertura do sistema; 
h) Possuir atualização automática na consulta a partir da execução das aprovações nas despesas; 
i) Possuir opções de filtros e agrupamentos na consulta; 
j) Restringir a visualização de despesas de acordo com permissões de acesso as unidades 
orçamentárias dos usuários; 
k) Bloquear edição das despesas que receberam aprovação em algum dos níveis; 
l) Possibilitar que a aprovação seja gradual, implementando a rotina por unidade orçamentária. 
8.5.8 – Na rejeição de uma despesa, retornar ao nível inicial de elaboração; 
8.5.9 – Demonstrar as etapas de tramitação efetuadas a cada despesa, registrando no mínimo 
usuário/data/máquina utilizada para cada etapa; 
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8.5.10 – Possibilitar o bloqueio na data das despesas para utilização de data corrente; 
8.5.11 – Bloquear a geração do pré-empenho para a despesa enquanto não estiver aprovada por todos 
os níveis; 
8.5.12 – Demonstrar na impressão da despesa o fluxo percorrido, com usuários referentes, sendo 
aprovações eletrônicas, eliminando a necessidade de assinaturas físicas; 
8.5.13 – Controlar as despesas realizadas, não permitindo que seja ultrapassado o valor orçado com 
suas alterações para cada despesa; 
8.5.14 – Controlar gastos por unidade orçamentária, com permissões específicas para os usuários; 
8.5.15 – Controlar os valores de Compra Direta com base nos critérios desejados pela entidade, 
possuindo simples aviso ou bloqueio para conclusão das Despesas quando excederem o valor limite; 
8.5.16 – Possuir rotina de autorização para execução de Despesas com valor excedente ao limite 
utilizado para Compra Direta, com permissão a autorização para usuários específicos necessitando de 
confirmação de usuário e senha para liberação da Despesa; 
8.5.17 – Permitir desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último pré-empenho do 
processo ou despesa específica; 
8.5.18 – Permitir o registro e controle das cotações para balizamento, tanto para processos licitatórios 
como para compras diretas, possuindo critérios de análise por valor menor, médio e mediano; 
8.5.19 – Possuir análise de cotação em critério de variância definido pela entidade, com análise por 
valor médio ou mediano por item, conforme melhor adequação ao índice de variância; 
8.5.20 – Possibilitar cópia de itens de outra cotação, já cadastrada; 
8.5.21 – Possibilitar gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos 
fornecedores, com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos valores dos itens na 
importação; 
8.5.22 – Deverá possibilitar o registro dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, 
registrando as etapas desde a publicação até contratos e aditivos; 
8.5.23 – Permitir montar os itens dos processos com separação por lotes; 
8.5.24 – Permitir agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo 
processo licitatório; 
8.5.25 – Permitir a emissão da minuta do edital, podendo esta ser considerada uma prévia da licitação, 
podendo ser aprovada ou não, permitindo que as informações da minuta sejam importadas na 
elaboração do edital; 
8.5.26 – Possibilitar cópia dos itens de outro processo licitatório, já cadastrado; 
8.5.27 – Possibilitar cópia dos itens de um lote para outro no mesmo processo licitatório; 
8.5.28 – Permitir o bloqueio de itens de processos licitatórios com justificativa e motivação; 
8.5.29 – Possuir configuração de julgamentos por técnica, definindo as questões e as respostas; 
8.5.30 – Possibilitar emissão da autorização de compra ou ordem de fornecimento controlando os 
saldos dos processos licitatórios; 
8.5.31 – Possuir relatórios cadastrais e de movimentação; 
8.5.32 – Permitir a emissão dos mais diversos documentos necessários e legais inerentes aos 
processos licitatórios e contratos, como Editais, Avisos, Contratos e Termos Aditivos, utilizando campos 
de mesclagem para tal, possibilitando geração das informações em Word ou editores livres como 
LibreOffice e BrOffice; 
8.5.33 – Possibilitar transferência de saldos de itens entre os centros de custo vinculados ao processo 
licitatório; 
8.5.34 – Permitir geração de despesas referentes a diárias, com preenchimento de todas as 
informações necessárias para atendimento às normas legais; 
8.5.35 – Permitir alteração da data de emissão das autorizações de fornecimento; 
8.5.36 – Possibilitar controle por valor em processos licitatórios quando os itens não sejam divisíveis e 
quantitativos, devendo possibilitar transferências de valores entre itens estimados de mesma natureza; 
8.5.37 – Possuir rotina para desmembrar itens que possuam natureza quantitativa e divisível que 
ultrapassem o valor total de R$ 80.000,00, para divisão de cota específica para participação de 
microempresas ou empresas de pequeno porte e cota para ampla concorrência de acordo com critérios 
da lei complementar 147/2014; 
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8.5.38 – Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de 
classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002); 
8.5.39 – Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e 
rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances; 
8.5.40 – Possibilitar utilização de critérios de julgamento e empates técnicos das propostas em relação 
à microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com Lei Complementar 123/2006; 
8.5.41 – Possibilitar utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa e 
empresa de pequeno porte, de acordo com Lei Complementar 147/2014, quanto à possibilidade de que 
uma microempresa ou empresa de pequeno porte que seja local ou regional arremate o item com valor 
até 10% acima do melhor preço válido; 
8.5.42 – Possibilitar emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances; 
8.5.43 – Possuir rotina para geração da proposta ajustada nos Pregões com julgamento global, 
calculando o valor de cada item com base no percentual de economicidade gerado no lote; 
8.5.44 – Possuir rotina para utilização da natureza credenciamento, permitindo a atribuição de diversos 
credenciados a cada item, durante o período em que o credenciamento estiver aberto; 
8.5.45 – Registrar os contratos e atas de registro de preços, mantendo histórico e controle de todas as 
alterações efetuadas através dos termos aditivos, como reajuste, atualização monetária, aumento ou 
redução de vigência, rescisões e cessões contratuais; 
8.5.46 – Controlar os saldos dos contratos e atas, não permitindo a geração de despesas com valor 
excedente ao valor total considerando os atos e aditivos; 
8.5.47 – Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas relativos às licitações, contratos e 
tabelas cadastrais; 
8.5.48 – Possuir rotina para alteração de vencedores nos processos licitatórios, mesmo em situações 
em que o fornecedor já realizou parte do fornecimento dos itens, possibilitando a alteração de vencedor 
assumindo o saldo restante para cada item ou lote; 
8.5.49 – Possuir rotina para inclusão de arquivos digitalizados referentes às variadas etapas dos 
processos licitatórios e contratos, permitindo a visualização destes arquivos automaticamente no 
módulo de Portal da Transparência; 
8.5.50 – Possuir rotina para aviso via e-mail para os gestores dos contratos e atas quanto ao término de 
vigência, inclusive com relação aos termos aditivos celebrados. 

 

8.6 – CONTROLE DE PATRIMÕNIO 
8.6.1 – Deverá possuir cadastro para os bens móveis e imóveis da entidade, podendo ser informado o 
processo licitatório, o empenho e fornecedor da aquisição do bem, além de: 
a) Estado de conservação do bem; 
b) Permitir vinculação da conta contábil e natureza do bem; 
c) Permitir visualização de valor de aquisição, o valor total de depreciação, assim como cadastrar e 
visualizar as incorporações e desincorporações; 
d) Permitir visualização do valor da última reavaliação do bem; 
e) Permitir visualização da situação do bem como: “ativo”, “baixado”; 
f) Permitir visualização do local original e atual do bem. 
8.6.2 – Permitir utilização de máscara própria para locais e categorias; 
8.6.3 – Permitir alteração da placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas 
utilizadas pelo bem; 
8.6.4 – Permitir a consulta de todas as operações realizadas no bem diretamente no seu cadastro; 
8.6.5 – Permitir alteração da categoria do bem, informando a data de alteração, visualizando todas as 
categorias em que o bem já foi vinculado, controlando as contas contábeis do bem, de acordo com 
cada categoria, e com referência às datas de troca; 
8.6.6 – Permitir informar o valor (%) residual do bem e a vida útil, de maneira individual ou pela 
natureza do bem; 
8.6.7 – Permitir reavaliação de bens de forma individual, ou por lote; 
8.6.8 – Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por bens, locais, estado de conservação, 
permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório; 
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8.6.9 – Permitir controle de transferência de bens entre os diversos locais, possibilitando a emissão do 
relatório de transferências, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens. 
8.6.10 – Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados 
básicos desse movimento, tais como: 
a) Data de envio; 
b) Tipo de manutenção; 
c) Valor do orçamento; 
d) Campo descritivo, para informações específicas. 
8.6.11 – Emitir relatório identificando os bens com sua conta contábil; 
8.6.12 – Emitir termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por órgão/centro de 
custo; 
8.6.13 – Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica; 
8.6.14 – Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta; 
8.6.15 – Possuir rotina para inventário por locais, importando dados capturados por coletor de códigos 
de barras; 
8.6.16 – Permitir transferência de bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor; 
8.6.17 – Possuir rotina para geração de depreciação de bens na forma de linha reta ou cotas 
constantes, de acordo com os parâmetros de vida útil e percentual de valor residual dos bens, podendo 
ser realizada de forma mensal ou anual; 
8.6.18 – Permitir vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou documentos 
digitalizados, ao código do bem; 
8.6.19 – Permitir transferência dos bens de um local para outro utilizando multi seleção; 
8.6.20 – Permitir cadastro para bens imóveis, com endereço, registro do imóvel, tipo de uso, 
coordenadas geográficas; 
8.6.21 – Permitir inclusão de dados específicos para cadastro de veículos, como RENAVAM, Placa, Ano 
de Fabricação e Ano do Modelo, Chassi, tipo de combustíveis, classificação tabela FIPE; 
8.6.22 – Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para controle das 
depreciações em casos de exceção; 
8.6.23 – Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data retroativa 
ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento; 
8.6.24 – Permitir inserir uma data para o início das depreciações dos bens; 
8.6.25 – Possibilitar integração com o módulo contábil através de contabilização mensal, gerando 
lançamentos de movimentação financeira de acordo com as operações entre as contas específicas dos 
bens e as contas de contrapartida de acordo com cada tipo de operação; 
8.6.26 – Permitir na aba Bem um atalho para preenchimento automático da descrição do bem conforme 
item cadastro no módulo do Almoxarifado e um campo para identificar o usuário que cadastrou o bem. 
 

8.7 – CONTROLE DE FROTA 
8.7.1 – Permitir a complementação e manutenção de dados dos veículos, possibilitando inclusive a 
troca de medidores quando necessário; 
8.7.2 – Permitir o cadastramento de rotas de destino e destinos, para possibilitar “viagens casadas”, 
quando utilizadas rotinas de agendamento de veículos; 
8.7.3 – Possibilitar o registro dos motoristas, incluindo dados das carteiras de habilitação e também o 
vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de relatório de motoristas de acordo com vencimento 
das CNH’s e bloqueio nas rotinas do sistema quando utilizado o motorista com CNH vencida há mais de 
30 dias; 
8.7.4 – Emitir via sistema, requisições para abastecimentos/serviços indicando na impressão dados do 
veículo, como placa, descrição, lotação, fornecedor, motorista; 
8.7.5 – Possibilitar a geração de lançamentos de gastos com a frota, sendo possível para qualquer item 
que tenha referência com veículos, como abastecimentos, serviços, peças, possibilitando importação de 
requisições e ordens de serviço para geração dos gastos; 
8.7.6 – Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de 
relatório por veículo e por período; 
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8.7.7 – Permitir cadastrar os pneus e controlar suas movimentações, como as trocas com identificação 
da posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle de quilometragem para rodízio; 
8.7.8 – Permitir o controle de itens com vencimento para os veículos, sendo itens de qualquer natureza, 
como por exemplo troca de óleo, extintores de incêndio, revisões possibilitando o controle do 
vencimento por quilometragem ou por data; 
8.7.9 – Permitir o cadastro de seguros dos veículos com informação da data/valor do seguro; 
8.7.10 – Possuir rotina para cadastro de agendamento de veículos registrando dados como local de 
destino, motorista e finalidade; 
8.7.11 – Possuir rotina para consulta dos agendamentos por período; 
8.7.12 – Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como acidentes e multas, 
registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determinado período por 
veículo; 
8.7.13 – Possuir rotina para cadastramento das medições avulsas dos veículos, para envio ao TCE-PR 
nos casos de medidores quebrados, quando é enviada uma medição declarada no mês; 
8.7.14 – Permitir o cadastro e movimentação das baterias entre os veículos; 
8.7.15 – Possuir consultas de quantidades liquidadas/movimentadas para verificação do estoque de 
combustível que será enviado ao Tribunal de Contas; 
8.7.16 – Possuir controle de gastos de combustível de acordo com as quantidades de cada 
empenho/liquidação; 
8.7.17 – Possuir cadastro para perdas de combustível, ocasionadas em motivos como por exemplo 
vazamentos, evaporação. 
 

8.8 – CONTROLE DE ALMOXARIFADO 
8.8.2 – Deverá possibilitar controle de toda movimentação de entradas, saídas, devoluções, controles 
de prazos de validade e transferência de materiais no estoque; 
8.8.3 – Permitir gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 
almoxarifados; 
8.8.4 – Utilizar centros de custo (setores) na distribuição dos materiais, possuindo possibilidade de 
utilização de seções nestes; 
8.8.5 – Possibilitar integração com o módulo de Contabilidade para geração das entradas inserindo os 
itens constantes dos empenhos, com controle das quantidades; 
8.8.6 – Possuir cadastro de materiais para informar: Tipo (cadastro personalizado), Classificação, 
Dados de Distribuição, Dados de Armazenamento, Código de Barras, Controle de Vencimento; 
8.8.7 – Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais; 
8.8.8 – Possibilitar que os níveis de classificações de materiais e localizações sejam definidos pela 
entidade; 
8.8.9 – Possuir cadastro de atributos para o cadastramento de materiais, personalizando cada tipo de 
atributo com os tipos de dados que serão inseridos nestes; 
8.8.10 – Possuir rotina para criação de formulários específicos de classificação de itens; 
8.8.11 – Possibilitar controle de materiais conforme especificações definidas pelo usuário quanto à 
natureza de despesa (Consumo/Permanente/etc.); 
8.8.12 – Permitir no momento da entrada que os itens que possuem controle de vencimento já tenham 
os lotes gerados; 
8.8.13 – Permitir controle dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque; 
8.8.14 – Possuir rotina para que a requisição de materiais seja realizada via sistema, podendo ser 
parametrizado para somente serem requisitados itens que constem no estoque, com validação das 
permissões de acesso dos usuários requisitantes aos centros de custos aos quais tem acesso; 
8.8.15 – Possuir controle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e 
mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 
8.8.16 – Possuir rotina para visualização das requisições em aberto; 
8.8.17 – Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com os 
parâmetros de ponto de pedido e consumo médio; 
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8.8.18 – Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações 
por material e período com saldo anterior ao período (analítico); 
8.8.19 – Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de 
entradas, saídas e saldo atual por período; 
8.8.20 – Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais; 
8.8.21 – Possibilitar emissão de relatórios por movimentação considerando as contas contábeis; 
8.8.22 – Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da localização dos 
materiais no estoque; 
8.8.23 – Registrar abertura e o fechamento de exercícios/meses, bloqueando as movimentações nos 
períodos fechados; 
8.8.24 – Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material; 
8.8.25 – Possuir rotina para remanejamento de lotes e cadastro de lotes de materiais que já estejam no 
estoque para controle dos vencimentos dos produtos; 
8.8.26 – Possuir rotina para definição de cotas de consumo dos materiais para os setores; 
8.8.27 – Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com relação a 
unidade de compra e unidade de distribuição; 
8.8.28 – Possuir rotina para cadastro de empenhos bloqueados para recebimento; 
8.8.29 – Possuir rotina para cadastro de agendamentos de entregas pelos licitantes; 
8.8.30 – Possuir rotina de inventário por centros de custo, bloqueando as operações para o centro de 
custo enquanto o inventário não estiver finalizado, além de na finalização do inventário gerar 
automaticamente entradas e saídas dos itens após conferência física; 
8.8.31 – Possuir rotina na conclusão da Entrada do Almoxarifado quando utilizado empenho, gerar 
registro de Em Liquidação no módulo contábil, enviando dados de itens, Nota Fiscal e responsável, 
otimizando o processo de liquidação de despesa; 
8.8.32 – Possuir um campo para observações na aba movimentações de itens entrada e saída do 
estoque, e para identificação do usuário que cadastrou o item. 
 

8.9 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
8.9.2 – Deverá fazer integração automática entre os módulos Contabilidade, Compras e Licitações e 
Folha de Pagamento, possibilitando a demonstração em tempo real de diversas informações exigidas 
pelas LC 101/2009 e atualmente, pelo Ministério Público, simplesmente pelo lançamento desses dados 
nos referidos módulos; 
8.9.3 – As informações deverão ser visualizadas através de gráficos, listagem em tela, relatórios e 
documentos auxiliares inseridos em formato PDF, inclusive para impressão; 
8.9.4 – Deverá realizar a integração entre os módulos Frotas, Obras e Patrimônio de forma automática, 
dispensando qualquer procedimento operacional para sua demonstração; 
8.9.5 – Deverá fazer a geração automática de relatórios: através de um executável no módulo 
Contabilidade, deverá gerar todos os relatórios em formato PDF e automaticamente são apresentados 
no Portal da Transparência; 
8.9.6 – Deverá executar os relatórios dentro de um determinado período, sobrepondo ou não, os 
relatórios anteriores; 
8.9.7 – Os relatórios deverão ser gerados e publicados no Portal em sua íntegra, não havendo 
possibilidade de manipulação de dados; 
8.9.8 – O acesso deverá ser através de link próprio, localizado no site do CISAMUSEP, onde será 
possível consultar: gráficos comparativos entre despesas empenhadas e pagas no mês; despesas 
orçadas, empenhadas, liquidadas e pagas; 
8.9.9 – Deverá ser possível consultar várias informações de determinados credores, informando um dos 
filtros: razão social, CNPJ, nº do empenho ou intervalo de período de emissão. Nesta tela é possível 
visualizar o nº do Empenho, Convênio, Número e tipo da Licitação, valor anulado, liquidado e pago, os 
itens dos empenhos, e o próprio empenho para impressão; 
8.9.10 – Visualizar todos os veículos cadastrados no módulo Frotas. São discriminadas as placas, 
chassi, RENAVAM e setor. Existe também a opção de demonstrar a quilometragem e gastos por 
requisição ou por gasto individual do veículo; 
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8.9.11 – Possibilitar informações importadas na tela de "Diárias" no módulo Contabilidade. Aqui se pode 
consultar: nome e cargo do funcionário, nº do empenho e processo administrativo (caso houver), data 
de saída e retorno, destino e motivo da viagem, quantidade de diárias, valor total e de passagens (caso 
houver); 
8.9.12 – Possibilitar informações importadas na tela de "Licitações" no módulo Compras. As licitações 
devem ser detalhadas por modalidade, número, processo, data de abertura, situação e objeto. É 
possível inserir os documentos em PDF ou escaneados para permitir sua visualização, sendo eles: 
Editais, Atas de Sessão, Contratos, Empenhos, Homologações e Ratificações, Adjudicações; 
8.9.13 – Os dados informados no módulo Patrimônio devem demonstrar o código do tombamento, tipo 
e descrição do patrimônio, tipo de incorporação e valor total; 
8.9.14 – Possibilitar visualização das informações detalhadas das obras como tipo do Bem, empresa 
responsável pela obra, data e valor do contrato, valor aditivo e valor pago, situação, medições, planilhas 
(documento a ser anexado no módulo Patrimônio) e descrição da obra; 
8.9.15 – Possibilitar visualização das informações importadas do módulo Folha de Pagamento. Nesta 
tela deve ser possível visualizar o nome do funcionário, código de matrícula, cargo e carga horária, 
situação, natureza, tipo da folha, salário base (opcional mostrar valores referente aos descontos e 
proventos), data de admissão, nomeação, lotação, cedido de e cedido para; 
8.9.16 – Apresentar os relatórios automáticos gerados pelos módulos Contabilidade e LRF, assim como 
os relatórios anexados manualmente; 
8.9.17 – Permitir a Entidade inserir as perguntas e respostas frequentes realizadas pelo público, no 
intuito de auxiliar quanto ao esclarecimento de dúvidas gerais; 
8.9.18 – Permitir a consulta de processos de licitações por período. 
8.9.19 – Possibilitar a integralização de dados com o sistema de gestão do RH. 
 

8.10 – EMISSÃO E CONTROLE DE GUIAS AOS CONSORCIADOS 
8.10.1 – Contar com um Cadastro Geral dos Municípios Contribuintes do CISAMUSEP; 
8.10.2 – Controlar a partir dos valores previstos no Contrato de Rateio com os Municípios, a geração 
dos boletos por competência mensal/anual e seus respectivos pagamentos e valores a receber; 
8.10.3 – Permitir recebimento via arquivo de retorno de qualquer banco, de acordo com convênio 
definido entre CISAMUSEP e Banco; 
8.10.4 – Possuir a integração das Receitas para o Sistema Contábil de todas as movimentações 
financeiras previstas pelo PCASP e MCASP; 
8.10.5 – Permitir customizar qualquer cadastro, adicionando novos campos para armazenamento de 
informações de acordo com a necessidade do CISAMUSEP; 
8.10.6 – Permitir de forma rápida e simples acessar o cadastro correspondente ou até mesmo já iniciar 
atendimento com disponibilidade das principais rotinas do sistema, sem que tenha necessidade de sair 
da tela; 
8.10.7 – Possuir tela de atendimento automatizada onde o atendente possa fazer qualquer tipo de 
atendimento sem a necessidade de acessar outro módulo. Consulta de débitos, pagamentos, emissão 
de extratos, emissão de boletos contendo uma ou mais parcelas, segunda via de carnês, lançamento 
de débito ou requerimentos, parcelamentos, emissão de documentos, boletos com desconto válido 
através de contrassenha; 
8.10.8 – Permitir a emissão de conta única; 
8.10.9 – Permitir emissão de boletos por contribuinte; 
8.10.10 – Permitir pesquisar de forma rápida e dinâmica rotinas do sistema e acessá-las; 
8.10.11 – Permitir habilitar, desabilitar, renomear e reordenas abas do cadastro; 
8.10.12 – Possibilitar que o atendente faça pesquisa global de um CNPJ, tipo do cadastro, cadastro e 
retorne todos os cadastros relacionados, contendo situação cadastral e situação financeira; 
8.10.13 – Atender a todos os padrões de emissão de boletos para todos os tipos de códigos de barras; 
8.10.14 – Permitir o controle de Débito Automático de acordo com layout padrão da FEBRABAN; 
8.10.15 – Permitir o controle de Remessa de Boletos Registrados de Acordo com Layout FEBRABA e 
particularidades de cada banco; 
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8.10.16 – Permitir parcelar ou reparcelar débitos de acordo com a legislação do CISAMUSEP, 
mantendo a origem do débito sem mudança nas características do débito; 
8.10.17 – Permitir estorno de Parcelamento/Reparcelamento com possibilidade de retorno de débitos 
com valores e situação original de quando foi parcelado/reparcelado pela primeira vez, sem 
obrigatoriedade de cancelamento de acordos existentes e descontando valores pagos caso seja 
necessário conforme legislação do CISAMUSEP; 
8.10.18 – No caso de estorno do parcelamento existir a possibilidade de acrescer nova subdivida com o 
saldo restante, ou então, se não houver nenhuma parcela paga, voltam às subdivididas de origem; 
8.10.19 – Possuir mapa da arrecadação com separação por receita, data e local do recebimento entre 
outras opções, visualização em gráfico na tela, impressão dos dados; 
8.10.20 – Permitir a consulta gerencial de valores arrecadados, por tipo de receita, diário e mensal; 
8.10.21 – Permitir que seja possível anexar aos cadastros, vários documentos, não apenas imagens, 
mas também arquivos com extensão PDF; 
8.10.22 – Deverá ter a possibilidade de emissão de uma guia agrupada com todos os débitos; 
8.10.23 – Emitir declaração de quitação e de isenção; 
8.10.24 – Possuir opção de impressão da capa/comprovante do processo; 
8.10.25 – Possuir mecanismo de contrassenha, onde o usuário pode configurar ações ou campos, que 
ao serem alterados, informa que não há permissão para tal procedimento solicitando contrassenha 
podendo um segundo usuário que possui acesso àquela contrassenha, liberar a execução da tarefa; 
8.10.26 – Possuir menu de rotinas e relatórios; 
8.10.27 – Possuir toda movimentação de débitos e seus possíveis estornos e reabilitação (estorno do 
estorno) serem lançados, inclusive pagamentos de juros, multa, correção monetária; 
8.10.28 – Permitir a visualização de um razão minucioso de cada lançamento, com todo histórico e 
valores envolvidos, individualizados por movimento, contribuinte, data e tributo; 
8.10.29 – Possibilitar informar uma quantidade padrão de dias a serem somados a data de referência 
para data de vencimento na emissão do boleto. Este cálculo da data de vencimento do boleto deverá 
considerar a data de referência, quando for possível informar, caso contrário será considerado a data 
atual; 
8.10.30 – As guias de pagamento deverão possuir data limite válida para pagamento, acréscimo legais 
(juros, multa, correção monetária), desconto, além de estar associada a um código único de baixa 
(Nosso Número); 
8.10.31 – Realizar cálculo de restituição parcial do débito, conforme decisão exarada; 
8.10.32 – Deverá manter histórico da movimentação das parcelas, registrando cada tipo de movimento 
realizando: lançamento, pago no prazo, pago em dívida ativa, pago em juízo, cancelamento, baixa, 
estorno, remissão, isenção, imunidade, recurso administrativo, contestação judicial, parcelamento, 
reparcelamento; 
8.10.33 – Permitir a remoção de um ou mais débitos por vez do processo de contencioso. Também que 
haja filtros para busca dos débitos por exercício, tipo cadastro, cadastro geral e dívida no caso de um 
processo com vários débitos; 
8.10.34 – Possuir repositório de todos os documentos de competência; 
8.10.35 – Permitir configuração de rotinas de cálculo (fórmulas, coeficientes, bases, condições) 
automatizadas; 
8.10.36 – Permitir simulação de cálculos geral ou parcial, com opções de lançamento por grupos. Com 
possibilidade de escolha da dívida a ser calculada, grupo de vencimento, forma de correção. 
8.10.37 – Permitir simulação de cálculo geral ou parcial com impressão e visualização em tela de 
possíveis erros, resumos de valores lançados por receitas e a partir desta rotina gerar definitivamente 
do cálculo a partir da prévia/simulação; 
8.10.38 – Permitir lançamento de débitos de exercícios anteriores, logando no exercício atual inserindo 
data de vencimento anterior ou posterior à data atual ao lançamento; 
8.10.39 – Permitir atualizar de forma automática a situação dos contratos de 
parcelamento/reparcelamento para “Quitado” quando efetuar a baixa automática de todos os débitos, 
caso seja estornado uma ou mais parcelas da situação paga o contrato de 
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parcelamento/reparcelamento terá que retornar para situação “Aberto”. Ao cancelar um contrato a 
situação também deve ser alterada para “Cancelado” o mesmo para quando é desistido; 
8.10.40 – Possuir rotina de cancelamentos conforme processo de Isenção, Estorno, Remissão, 
Cancelamento, Anistia, Prescrição e Dação de pagamento, podendo ser cancelado por parcela, 
receitas, utilização valor integral ou por percentual de redução; 
8.10.41 – Possibilitar que o usuário do sistema consiga gerar todos os carnês, boletos e arquivos para 
impressão dos carnês em Gráficas, sem intervenção de linguagem de programação; 
8.10.42 – Possuir rotina específica de estorno de pagamento (Baixa automática via arquivo de retorno 
bancário ou manualmente), opção de gerar crédito ou não para o contribuinte, campo para 
cadastramento de observações, enquadramento individualizado por estorno; 
8.10.43 – Deverá ter a possibilidade de estornar vários pagamentos de uma só vez, podendo ser 
filtrados por lote, data de movimentação e pagamento, por dívida. Esta rotina deverá ser exclusiva para 
usuários de nível administrador; 
8.10.44 – Permitir visualizar os lotes de pagamentos estornados, podendo acessar cada estorno do 
lote; 
8.10.45 – Possibilitando a geração e emissão de notificação de cobrança com possibilidade de emissão 
de boletos adjunto; 
8.10.46 – Possuir rotina para emissão de Cota Única vencida; 
8.10.47 – Permitir inserir observações no Débito e para cada parcela do débito; 
8.10.48 – Possibilitar conceder desconto total ou parcial por débito principal, correção, multa, juros, 
sobre o montante total da dívida, valor fixo ou retirar desconto, vinculado a um enquadramento 
específico. 
 

9 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
9.1 – Utilizar profissionais especializados na execução do serviço; 
9.2 – Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos e 
previsão de equipamentos e materiais necessários; 
9.3 – Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de 
seus empregados e/ou prepostos; 
9.4 – Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 
recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de 
prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual necessários, conforme a natureza da 
tarefa; 
9.5 – Cumprir fielmente o Contrato, de modo que, os serviços avençados mantenham os equipamentos 
em condições de perfeito funcionamento; 
9.6 – Estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme, todos os 
funcionários da empresa a ser Contratada que estiverem prestando serviços nas dependências do 
CISAMUSEP; 
9.7 – Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentarem defeitos ou 
incorreções. 
 

10 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
10.1 – Efetuar o pagamento ajustado; 
10.2 – Dar à empresa a ser Contratada as condições necessárias à regular execução dos serviços. 
 

11 – OBSERVAÇÕES: 
11.1 – Tipo de Licitação: Menor Preço Global; 
11.2 – O preço máximo para a presente licitação importa em R$ 68.100 (sessenta e oito mil e cem 
reais);  
11.3 – Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance oferecido, o licitante 
adjudicatário deverá apresentar, no prazo que lhe for notificado na Ata da Reunião do Pregão, nova 
proposta/planilha de preços, na forma do Anexo I deste Edital, constando os valores do fechamento da 
operação de acordo com o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte 
integrante do Contrato e/ou equivalente; 
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11.4 – Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
11.5 – Justificativa: Em que pese o valor estimado do item ser abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), mas com fundamento na Lei Complementar nº 123/2016 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014 em seu artigo 49 incisos II e III será aberto para ampla concorrência, aumentando, assim, o 
alcance e a participação de todas as empresas. Contudo serão assegurados às ME/EPPs todos os 
privilégios estabelecidos na Lei. 
 
 
 
 

Maringá (PR), em ____ de novembro de 2019. 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO II 
Modelo de Carta de Credenciamento 

 
 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
 
  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 PREGÃO Nº 39/2019, 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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Esta declaração deverá vir acompanhada de cópia autentica do Contrato Social ou 
Estatuto da empresa em vigor e alterações subsequentes ou última alteração consolidada e da 
cópia da cédula de identidade do representante legal da empresa - APRESENTAR ESTE 
DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
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ANEXO III 
Modelo de Declaração de cumprimento dos Requisitos Habilitatórios 

 
 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO Nº 39/2019, instaurado pelo 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP declara para os 
fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 
respectivo edital de licitação. 
  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da empresa interessada 
nesta licitação. 
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ANEXO IV 
Modelo de Declaração de Idoneidade 

 
 
 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO Nº 39/2019, 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. 
  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
Modelo de Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente 
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Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO Nº 39/2019, instaurado pelo 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP declara para os 
fins de direitos e sob as penalidades da lei que referida empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal. 
  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome, Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO VI 
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 
 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO Nº 39/2019, 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. 
  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome, Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: a não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do tratamento 
diferenciado dos benefícios da Lei Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 
123/2006. (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO). 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2019. 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 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 ____________________________________, nº ____, 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 sob nº __________________________, 
residente e domiciliado(a) em _______/__, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam 
firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas 
alterações, e subsidiariamente 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 102/2019, pelos termos da 
proposta da CONTRATADA datada de ____/____/____, Pregão nº 39/2019 e pelas Cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
   

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

 O objeto da presente contratação é a prestação de serviços de Implantação de Sistema 
Integrado de Gestão Pública para o CISAMUSEP, conforme as especificações estabelecidas no Edital 
nº 39/2019, proposta comercial anexa e Anexo I deste Contrato. 
 

 Subcláusula Única – Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 
PREGÃO nº 39/2019, 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 – A conversão e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e 
informações dos sistemas em uso são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, com 
disponibilização dos mesmos pelo CONTRATANTE. Esta etapa compreende a importação, 
reorganização e reestruturação dos dados existentes nos sistemas em uso pelo CONTRATANTE, 
visando permitir a utilização plena destas informações. 
 

 Subcláusula Segunda – O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que 
forem necessários à implantação efetiva do sistema será de responsabilidade do CONTRATANTE em 
conjunto com o suporte da CONTRATADA. 
 

 Subcláusula Terceira – A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais 
informatizados do CONTRATANTE, desde 2002, até a data de execução desta fase, serão realizados 
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pela CONTRATADA e são de responsabilidade exclusiva da mesma e não sendo aceito falhas ou faltas 
de informações. 
 

 Subcláusula Quarta – A CONTRATADA deverá providenciar a conversão de dados existentes 
para os formatos exigidos pelos sistemas licitados mantendo a integridade e segurança dos dados. 
 

Subcláusula Quinta – Na ausência da possibilidade de migração dos dados do banco atual, a 
CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o CONTRATANTE, a digitação de todos os itens, 
sujeito a verificação posterior pelos responsáveis de cada área. 
 

 Subcláusula Sexta – A nova base de dados deverá conter informações completas desde 2002, 
inclusive das informações do Portal da Transparência, sendo seus anexos, relatórios e declarações em 
atendimento total às demandas da Lei de Transparência e ao Ministério Público Federal e Estadual. 
Ainda a CONTRATADA deverá comprovar, através de relatórios comparativos, que as informações 
convertidas estão consistentes com as informações prestadas ao Tribunal de Contas do Paraná, bem 
como demais órgãos de controle interno e externo. 
 

 Subcláusula Sétima – Efetuada a migração e consistência dos dados importados, as 
informações deverão ser homologadas pelo CONTRATANTE, através dos departamentos responsáveis 
pelos módulos e dados atuais dos sistemas. 
 

 Subcláusula Oitava – É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a realização de 
procedimento de segurança (backups) de forma constante para que, em sendo necessário, torne-se 
possível a recuperação de todos os dados do sistema. 
 

 Subcláusula Nona – O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 
57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 Subcláusula Décima – 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 artes 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 ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$ ___________ (___________), sendo realizado o pagamento nas seguintes condições: 
 Item 1 (Serviço de Implantação): R$ ________ (_________), que será pago após a total 
execução do serviço, mediante aprovação do Fiscal do Contrato; 

Item 2 (Serviço de Pós-Implantação): R$ ________ (_________), que será pago 
mensalmente, totalizando R$ ________ (____________). 
 

 Subcláusula Primeira – O preço do objeto contratado terá um prazo de validade de 01 (um) 
ano, contado a partir da data da entrega da Nota de Empenho à CONTRATADA. 
 

 Subcláusula Segunda – Todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, seguros, 
deslocamento, garantia, alimentação, hospedagem, equipamentos, treinamentos, tributos e/ou 
contribuições 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 CONTRATANTE. 
 

 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 
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- 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 87053-285. 

 

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, o número do Empenho e o Convênio nº 062/2018 – Custeio 
Estado/SESA, bem como os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome 
da pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 

 

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 abertura de procedimento administrativo referente à 
aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato, o prazo de pagamento será 
suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

 

Subcláusula Quinta – 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(o) Nota 
Fiscal/Boleto Bancário correta(o). 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO 
 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos seguintes recursos 
financeiros: dotações orçamentárias: 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 
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 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 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, se for do interesse de ambas as partes, em conformidade com o artigo 57, IV, combinado com 
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

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 
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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: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 

 

Subcláusula Segunda – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar o objeto contratado na forma ajustada;  
b) 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; 

c) Comunicar o CONTRATANTE, de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 
ocorrência que prejudique a execução dos serviços; 

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 
da execução do presente Contrato; 

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

f) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais; 

g) 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; 

h) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de culpa 
ou dolo de seus empregados e/ou prepostos; 

i) Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com o          
CONTRATANTE; 

j) Utilizar profissionais especializados na execução do serviço; 
k) Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 

trabalhos e previsão de equipamentos e materiais necessários; 
l) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo 

ou culpa de seus empregados e/ou prepostos; 
m) Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando 

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; 

n) Cumprir fielmente o Contrato, de modo que, os serviços avençados mantenham os 
equipamentos em condições de perfeito funcionamento; 

o) Estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme, todos 
os funcionários da CONTRATADA que estiverem prestando serviços. 
 

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: 
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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 processo 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. 

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 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 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. 
 

 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, na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, demais legislações 
aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
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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 – DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
1.1 – Para cada um dos módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de: 
a) Entrega, instalação e configuração dos sistemas; 
b) Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; 
c) Parametrização inicial das tabelas e cadastros; 
d) Estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários. 
1.2 – Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo CONTRATANTE; 
1.3 – Ajuste nos cálculos quando mais de uma fórmula de cálculo for aplicável simultaneamente; 
1.4 – Acompanhamento dos usuários, na sede do CONTRATANTE, em tempo integral na fase de 
implantação do objeto, se solicitado; 
1.5 – O recebimento do aceite dos módulos licitados deverá ser obrigatoriamente antecedido de 
procedimentos de validação pelo responsável onde o sistema foi implantado, sendo que estes deverão ser 
formais e instrumentalizados; 
1.6 – Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e que 
impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou atividades pactuadas, deverão 
ser prévia e formalmente acordados e documentadas entre as partes; 
1.7 – A CONTRATADA e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e informações do 
objeto da prestação de serviço, ou quaisquer outras informações a que venham a ter conhecimento em 
decorrência da execução das atividades, previstas neste Anexo, respondendo contratual e legalmente pela 
inobservância desta alínea, inclusive após o término do Contrato a ser firmado; 
1.8 – Qualquer instalação, configuração, migração nos computadores deverá ser feita com a supervisão de 
funcionários do CONTRATANTE; 
1.9 – A CONTRATADA deverá comprovar, através de relatórios comparativos, que as informações 
convertidas estão consistentes com as informações já prestadas ao Tribunal de Contas do Paraná e demais 
órgãos de controle; 
1.10 – O prazo total para completa implantação dos sistemas (instalação de softwares, configurações, 
parametrização, migração e outras tarefas que se façam necessárias) será de 15 (quinze) dias corridos a 
partir do recebimento da Nota de Empenho e da emissão da ordem de serviço; 
1.11 – O sistema objeto da licitação deverá ser instalado nos hardwares definidos pelo CONTRATANTE: 
a) Sistema Operacional Windows Server 2008R2 64 BITS, com possível alteração para Windows Server 
2016 64BITS; 
b) Acesso via Terminal Service para no mínimo 30 acessos simultâneos no sistema licitado; 
c) Processador Quad-Core Intel Xeon E52620 2,0 GHZ; 
d) Memória 8 GB DDR4 ECC. 
 

2 – DE TREINAMENTO 
2.1 – A CONTRATADA juntamente com o CONTRATANTE deverá elaborar o cronograma de treinamentos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho; 
2.1.1 – O prazo total para um treinamento completo do sistema será de 15 (quinze) dias corridos a partir da 
aprovação do cronograma dos treinamentos. 
2.2 – Os serviços de treinamento dos módulos compreendem aos servidores do CONTRATANTE para cada 
módulo, com carga horária global mínima de 256 (duzentas e cinquenta e seis) horas, com até 07 (sete) 
horas/aulas diárias, devendo abranger, no mínimo, o seguinte conteúdo programático: 
a) Utilização dos módulos; 
b) Procedimentos de segurança: uso de backup dos Sistemas Administrativos e Dados dos usuários; 
c) Cuidados com senhas, acessos etc; 
d) Criação de relatórios. 
2.3 – Os treinamentos deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 12h e das 14h 
às 17h ou, excepcionalmente, em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do 
CONTRATANTE; 
2.4 – Quando da realização do treinamento na sede do CONTRATANTE, caberá para o mesmo o 
fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados, necessários à 
realização dos treinamentos; 
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2.5 – Quando a realização do treinamento for fora da sede do CONTRATANTE, caberá a CONTRATADA o 
fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados, necessários à 
realização dos treinamentos; 
2.6 – Nos cursos e treinamentos oferecidos pela CONTRATADA, deverão oferecer gratuitamente no minimo 
02 (duas) vagas; 
2.7 – As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, 
transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
2.8 – Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, 
caneta, material didático, entre outros, deverá ser fornecido pela CONTRATADA na época do treinamento, 
em idioma português, para cada participante; 
2.9 – Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos participantes que obterem frequência superior a 
70% nas atividades de cada treinamento; 
2.10 – Deverão ser utilizados dados reais do CONTRATANTE, como uma cópia dos dados obtidos após a 
migração dos dados, para realização do treinamento; 
2.11 – O CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento 
contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá à 
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, ministrar o devido reforço; 
2.12 – Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar alterações no 
programa de treinamento, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc; 
2.13 – O treinamento deverá ser ofertado e aplicado aos usuários até os usuários serem capazes de operar 
completamente os softwares e seus respectivos módulos, sendo capazes de operar completamente seus 
respectivos sistemas, incluindo o cadastramento de dados, emissão de relatórios, geração de arquivos para 
o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realização de consultas complexas e gerenciamento dos 
sistemas (com tarefas como gerenciamento de usuários, correções de entradas de dados incorretas, 
verificação de inconsistências). 
 

3 – DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO 
3.1 – A manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos softwares licitados, 
assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso para 
garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente, mantendo as 
parametrizações e customizações já efetuadas; 
3.2 – Os serviços de manutenção corretiva dos sistemas compreendem a correção de erros de lógica e 
problemas que venham a aparecer com o decorrer do uso do sistema, podendo ser realizados nas 
instalações da CONTRATADA ou mediante o uso de tecnologia de manutenção remota. E, quando a 
situação exigir, deverá a CONTRATADA enviar profissionais (analistas e programadores) às instalações do 
CONTRATANTE, no prazo de até 06h (seis) horas, contados do chamado técnico, para efetuar serviços de 
análise e programação, ocasião em que todas as despesas deverão ser custeadas pela CONTRATADA, 
sendo vedada, sob quaisquer hipóteses, a cobrança de qualquer outro valor pela realização dos serviços, 
seja hora-técnica, deslocamento, quilometragem rodada ou outra rubrica qualquer; 
3.3 – Os serviços de Manutenção Adaptativa/Evolutiva de Sistemas e Suporte Técnico em Sistemas 
Aplicativos, a serem prestados no decorrer do Contrato, compreendem serviços para implementação de 
rotinas nos sistemas de interesse específico do CONTRATANTE, visando a atender as peculiaridades dos 
serviços locais; retreinamento de usuários e técnicos em caso de substituição de funcionários alocados às 
atividades; gerações de dados para alimentação de outros sistemas informatizados, bem como adequar os 
sistemas às exigências legais e normativas de gestão pública previstas, por exemplo, em normas municipais, 
estaduais, federais e instrução do Tribunal de Contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação da nova exigência, prorrogável, de comum acordo, conforme complexidade das operações 
necessárias, sem ônus para o CONTRATANTE; 
3.4 – A CONTRATADA deverá acompanhar as alterações legislativas e normativas que influenciem nos 
sistemas informatizados de gestão pública; 
3.5 – O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por telefone ou através de serviços de 
suporte remoto, com técnicos habilitados com objetivo de esclarecer dúvidas e resolver problemas que 
possam surgir durante a operação e utilização do sistema implantado; 
3.6 – A CONTRATADA deverá auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros 
de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para 
satisfazer as necessidades de segurança; 
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3.7 – A fim de resolver os problemas no sistema, a CONTRATADA deverá enviar profissionais, incluindo 
programadores, analista de sistemas, gerentes de projeto, a sede do CONTRATANTE, sem ônus para o 
mesmo; 
3.8 – Cada atendimento deverá ter associado um número único de protocolo, com registro de data, hora e 
atendente da abertura da ocorrência; 
3.9 – O serviço de atendimento deve estar disponível em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; 
3.10 – Prestar os serviços de suporte técnico remoto ou in loco, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 
contados da abertura do chamado técnico relatando a ocorrência; 
3.11 – A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção evolutiva quando desenvolver novas 
funções e tecnologias, disponibilizando ao CONTRATANTE, desde que seja do interesse desse, versões 
aprimoradas dos sistemas informatizados de gestão pública locados, sem custo ao CONTRATANTE; 
3.12 – Caso a manutenção adaptativa ou evolutiva implique em alteração significativa dos sistemas de 
gestão pública locados a CONTRATADA deverá prestar novamente, sem ônus adicional, os serviços de 
implantação e treinamento na forma prevista neste Anexo.  
 

4 – CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 
4.1 – Os sistemas fornecidos deverão possuir sistema de ajuda (help) sensível ao contexto que auxilie o 
usuário na operação de cada tela; 
4.2 – Os sistemas deverão possuir controle de acesso através de usuários individuais com senhas 
criptografadas (tráfego e armazenamento), através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que 
nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários, tela de acesso ao 
sistema e não visíveis aos administradores. Os usuários poderão ter acesso a um ou mais módulos e devem 
ter cadastro e senha únicos, válidos para todos os módulos; 
4.3 – Deverá ser possível determinar para cada usuário ou através de perfis/grupos de usuários os direitos 
de acesso em cada tela do sistema: somente leitura, emissão de relatórios, gravação de dados e/ou 
exclusão de dados, entre outros. Provê controle de restrições de acesso às funções do aplicativo através do 
uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso depois de determinados números de tentativas de acesso 
inválidas, criptográfica e expiração de senhas; 
4.4 – Deverá ser possível determinar as permissões de usuários através de telas dos próprios sistemas, para 
usuários com privilégios de administradores; 
4.5 – O sistema deverá manter registros para auditoria (log) das operações executadas por todos os usuários 
(inclusão, alteração, exclusão e conteúdo dos dados alterados ou excluídos), registrando a data, hora e 
nome do usuário. Deverá ser possível consultar esses registros por tela dos próprios sistemas ou de módulo 
separado; 
4.6 – A CONTRATADA deverá prover sistema de cópias de segurança (backup) automatizado dos dados de 
maneira programável (agendamento periódico), sem que seja necessária intervenção manual (como 
encerramento ou reinício dos sistemas ou do sistema gerenciador de banco de dados) para sua realização; 
4.7 – O sistema deverá permitir acesso ilimitado de usuários simultâneos em qualquer tela, sem necessidade 
de aquisição de novas licenças de qualquer dos sistemas ou softwares; 
4.8 – O sistema deverá permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas, ou ainda rotinas diferentes 
por usuários diferentes ao mesmo tempo; 
4.9 – Os relatórios dos sistemas deverão ser visualizados antes da impressão. Os relatórios também deverão 
poder ser exportados nos seguintes formatos: TXT, HTML, PDF, CSV, XLS e DOC; 
4.10 – Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio 
de acesso. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de 
dados, por meio de triggers ou contraentes; 
4.11 – Os módulos fornecidos deverão estar integrados de forma que os dados cadastrados em um deles 
possam ser utilizados por todos os demais sempre que necessário. Essa integração deve ocorrer de forma 
imediata no cadastramento dos dados e não através de procedimentos em lote (batch) ou por troca de 
arquivos. Não deve ser necessário o cadastramento da mesma informação mais de uma vez nos mesmos 
sistemas diferentes para seu funcionamento adequado; 
4.12 – A CONTRATADA deverá ser fabricante dos sistemas, uma vez que sendo detentora dos direitos 
sobre os códigos-fonte dos softwares, poderá efetuar eventuais melhorias e correções que se façam 
necessárias; 
4.13 – A CONTRATADA deverá assegurar, após o término da locação, a possibilidade de consulta aos 
dados até então cadastrados, e fornecimento do banco de dados para a nova CONTRATADA; 
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4.14 – Atender as normas e exigências de gestão pública e prestação de contas e garantir atualização dos 
sistemas implantados de forma a atender novas legislações e normas, assim como garantir o cumprimento a 
todas as exigências relativas à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR); 
4.15 – Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência 
administrativa, a locação do sistema, suporte, auxílio e atendimento técnico ocorrerá com uma única licitante, 
o que favorece as práticas de envio de dados e cumprimento de obrigações aos diversos órgãos 
fiscalizadores. 
 

5 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
5.1 – Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os softwares; 
5.2 – Todas as funcionalidades dos softwares deverão ser compatíveis com servidores com sistema 
operacional a partir do Windows Server 2008R2 64 BITS e banco de dados Oracle, PostGreSQL ou 
SQLServer; 
5.3 – A atualização de versão dos softwares deverá ser de forma centralizada no servidor de dados, não 
sendo necessário instalação de atualizações em cada estação de usuários; 
5.4 – Deverá utilizar sistema gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Open Source, para possibilitar que os 
aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio de acesso; 
5.5 – O SGDB deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já 
efetivadas pelo usuário e permitir a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo ser 
totalmente automático, documentado e seguro; 
5.6 – O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários 
não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alterações, impressões 
ou cópia; 
5.7 – Possuir cadastro único de banco de dados, fisicamente instalado e residente no servidor do 
CONTRATANTE, em arquivo único sem a distinção ou separação por exercício ou módulo; 
5.8 – Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alterações efetuadas, bem como registrar a data, 
hora e usuário responsável pela alteração; 
5.9 – Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da 
alteração efetuada; 
5.10 – Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras à 
laser ou à jato de tinta, possibilitando: visualização dos relatórios em tela, maximizar o tamanho dos 
relatórios emitidos em tela (Zoom), salvar os relatórios em arquivo PDF, salvar os dados dos relatórios em 
formato texto, CSV, HTML OU XLS; 
5.11 – Permitir adicionar informações no cabeçalho e/ou rodapé dos relatórios, tais como: usuário; data e 
hora de emissão e comentário adicional; 
5.12 – 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; 
5.13 – Ser um sistema centralizador de funcionalidades compartilhadas entre os vários módulos; 
5.14 – Possuir nível de autorização para unificar e gerenciar os usuários de todos os módulos; 
5.15 – Possibilitar o cadastro unificado de leis, atos e veículos de publicação; 
5.16 – Possuir a capacidade de unificação dos cadastros de endereços, documentos e das pessoas, filtrando 
e deixando somente uma ativa por CNPJ/CPF, alterando todas as demais que estavam ativas para inativas, 
apresentando somente um cadastro de pessoa ativa por CNPJ/CPF realizando a vinculação desse novo 
código em todas as tabelas pertinentes; 
5.17 – A base de dados com todas as informações de todos os módulos deverá ficar residente na sede do 
CONTRATANTE; 
5.18 – Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; 
5.19 – Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada módulo; 
5.20 – As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir 
do login do usuário; 
5.21 – Os sistemas não deverão exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado; 
5.22 – Permitir a posição de assinatura digital nos principais relatórios emitidos pelo sistema, através da 
validação de certificado A3, mediante reconhecimento de usuário (token/cartão) e senha; 
5.23 – O sistema deverá garantir a integridade relacional dos dados; 
5.24 – Todas as informações deverão obedecer às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE/PR); 
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5.25 – O sistema deverá evoluir constantemente, atendendo as mudanças na legislação vigente bem como 
avaliando inovações e sugestões realizadas pelos usuários; 
5.26 – O gerenciador de banco de dados deverá ser do tipo multiplataforma. 
 

6 – CARACTERÍSTICAS POR MÓDULO 
6.1 – CONTABILIDADE PÚBLICA 
6.1.1 – Atender as Instruções de Procedimentos Contábeis Constantes na IPC 10 - Contabilização de 
Consórcios Públicos; 
6.1.2 – Atender o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP; 
6.1.3 – Atender a Lei 4.320/64, a Lei complementar 101/00 - LRF, bem como as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público em suas disposições atualizadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional; 
6.1.4 – Atender os layouts de dados atualizados das informações exigidas em especial pelo TCE-PR no 
módulo do SIM-AM; 
6.1.5 – Possuir sistemática de lançamentos, apuração e controle de saldos contábeis por contas correntes 
vinculadas às contas do plano contábil da entidade; 
6.1.6 – Possuir ferramenta de abertura de exercício com a criação das contas correntes de acordo com as 
normas do MPCASP. O Sistema realizará todos os lançamentos de implantação de saldos contábeis e de 
aprovação de orçamento, criando de forma automática as contas correntes necessárias para o controle 
durante a execução; 
6.1.7 – Consulta de saldos da conta contábil conforme período informado no balancete de verificação com 
opção para consultar uma conta corrente específica; 
6.1.8 – Verificar se o plano de contas da Receita e despesa atende os códigos definidos pelo TCE-PR, com 
possibilidade de Importação de códigos padrões definidos pelo TCE-PR necessários ao envio do SIM-AM; 
6.1.9 – Possuir cadastro para informação de percentual de participação do Ente Consorciado conforme 
Contrato de Rateio para vinculação ao Orçamento de Receitas e Despesas; 
6.1.10 – Atender a Portaria STN nº 274/2016, com a finalidade da geração da Prestação de Contas aos 
Municípios vinculados ao CONTRATANTE na forma da Lei 11.107/2005; 
6.1.11 – Verificar a ordem cronológica, dos empenhos, liquidações e pagamentos de empenhos; 
6.1.12 – Verificar a ordem sequencial de empenhos, liquidações e pagamentos; 
6.1.13 – Verificar se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os documentos fiscais 
informados; 
6.1.14 – Conter Integração permanente com módulo de Compras, Licitações, para vinculação dos empenhos 
com as licitações, Contratos; 
6.1.15 – Possuir tela de consulta movimentação dos empenhos do exercício e de RAP; 
6.1.16 – Consulta de todos os lançamentos vinculados a execução do empenho. Ex: (valor e data de 
liquidação, estorno de liquidação, anulação, detenções, pagamentos); 
6.1.17 – Possuir tela para cadastro de Leis e Atos com opção de anexar arquivos para visualização 
automática no Portal de Transparência, bem como a partir deste cadastro na contabilidade, gerar as 
informações de Lei Ato ao TCE-PR; 
6.1.18 – Possuir tela para o acompanhamento do cálculo do Superávit/Déficit por tipo fonte TCE-PR ou 
origem conforme memória de cálculo preceituada pelo TCE-PR; 
6.1.19 – Permitir apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais; 
6.1.20 – Consulta de saldo da despesa e lançamentos sendo a consulta à dotação orçamentária com a 
opção de filtrar o período e os lançamentos da dotação orçamentária; 
6.1.21 – Configuração dos Eventos Contábeis conforme PCASP. Lançamentos configuráveis para atender 
aos eventos padronizados pelo TCE-PR; 
6.1.22 – Utilizar o plano PCASP sem utilizar vinculação de plano de contas, utilizando o plano PCASP sem 
artifícios de máscaras ou vinculação de planos; 
6.1.23 – Geração automática de empenhos da folha de pagamento, obrigações patronais e notas extras, 
(Integração com Modulo de RH) a partir da Importação de arquivo advindo do sistema de Recursos 
Humanos; 
6.1.24 – Possibilitar a incorporação patrimonial na emissão do empenho ou liquidação; 
6.1.25 – Possibilitar o controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, 
Auxílios e Contribuições); 
6.1.26 – 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; 
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6.1.27 – Controlar toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e gerenciais; 
6.1.28 – Permitir o cadastro de prestação de contas de adiantamentos; 
6.1.29 – Permitir o cadastramento de Projetos de Créditos Adicionais com a opção de geração do Projeto 
para envio à Assembleia do CONTRATANTE, e com a posterior aprovação, permitir a geração automática de 
Crédito Adicional no sistema contábil com base no projeto cadastrado aprovado; 
6.1.30 – Permitir que as etapas de empenho, liquidação e pagamento da despesa, desde a sua emissão até 
a sua efetiva assinatura, de cada uma das notas dessas etapas citadas, sejam tramitadas e assinadas 
eletronicamente pelo sistema; 
6.1.31 – Permitir a vinculação dos usuários que terão permissão para cada etapa (situação) cadastrada, de 
forma que somente àquele usuário possa realizar os procedimentos requeridos para etapa à qual está 
vinculado; 
6.1.32 – Permitir o controle por faixa de valor da despesa, determinando dessa forma quais usuários deverão 
ou não assinar as Notas de Empenho, liquidação e pagamento, dependendo do valor da despesa; 
6.1.33 – Permitir que, ao tramitar eletronicamente, o usuário possa aprovar ou reprovar o empenho, 
liquidação e pagamento, inserindo observações quanto aos motivos que levaram a desaprovação quando 
necessário; 
6.1.34 – Permitir o acompanhamento do histórico das movimentações para cada etapa de despesa tramitada 
e assinada eletronicamente, desde a sua emissão até a sua assinatura, guardando os registros com a 
data/hora, o usuário e o trâmite pela qual a despesa passou; 
6.1.35 – Permitir o disparo de e-mail ao usuário quando for desaprovada a despesa, caso em que a mesma 
deverá voltar a sua etapa inicial para que sejam realizadas as correções do registro da despesa; 
6.1.36 – Permitir ao final do processo eletrônico de assinatura que seja emitida a nota de empenho, 
liquidação e pagamento com a identificação de que o documento foi assinado eletronicamente, a legislação 
de embasamento e os dados de identificação dos servidores que assinaram o documento; 
6.1.37 – Permitir que todos os empenhos, liquidações e pagamentos possam ser consultados tramitados 
através de uma tela central de controle do processo de assinatura eletrônica, com opção de filtros por etapa 
(situação) facilitando o controle e a tramitação das despesas; 
6.1.38 – Possuir gerador de todos os relatórios da Lei 4.320 com suas atualizações através dos manuais da 
Secretaria do Tesouro Nacional, Lei complementar 101/2000 (LRF), Lei 9755/98 (Contas Públicas), 
instruções normativas do TCE-PR 58/2011 e 89/2013; 
6.1.39 – Permitir Integração com o sistema de faturamento dos procedimentos médicos realizados pelos 
credenciados; 
6.1.40 – Permitir a integração com o sistema de folha de pagamento para o Portal da Transparência. 
 

6.2 – TESOURARIA 
6.2.1 – Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria do CONTRATANTE, 
devendo controlar as seguintes atividades: 
a) Recebimentos; 
b) Pagamentos; 
c) Movimentações Bancárias; 
d) Emissão de Cheques; 
e) Emissão de Borderô de Pagamentos; 
f) Conciliação Bancária; 
g) Elaboração de Demonstrativos Financeiros. 
6.2.2 – Cadastrar as Contas Bancárias; 
6.2.3 – Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia; 
6.2.4 – Controlar os saldos das contas bancárias; 
6.2.5 – Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um determinado período; 
6.2.6 – Permitir a importação das movimentações do extrato bancário para a conciliação, a fim de fazer 
comparações automáticas e manuais com os lançamentos da conciliação; 
6.2.7 – Possibilitar a inclusão ou estorno de lançamentos de qualquer período, deixando automaticamente, 
os saldos das contas atualizadas; 
6.2.8 – Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício; 
6.2.9 – Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamento em datas indevidas; 
6.2.10 – Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por credores, 
empenhos, diário, razão e inconsistência; 
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6.2.11 – Possuir demonstrativos de execução extra orçamentária com filtros personalizados, de despesa 
extra e restos a pagar. 
 

6.3 – ORÇAMENTO 
6.3.1 – Proporcionar a elaboração do orçamento de forma ágil e fácil, de acordo com a legislação vigente; 
6.3.2 – Possuir cadastro identificador da Fonte, Grupos de Fontes de Recursos, conforme exigências do 
STN; 
6.3.3 – Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCE e Fontes Especiais; 
6.3.4 – Possibilitar importar os índices e formulas do PPA; 
6.3.5 – Possuir opção de geração da versão do PPA para o ano corrente; 
6.3.6 – Possibilitar a montagem do orçamento de forma automática; 
6.3.7 – Possuir dispositivo de aprovação do orçamento, indicando sua liberação para execução; 
6.3.8 – Possuir tabela explicativa da receita e despesa; 
6.3.9 – Permitir a emissão de relatórios de qualquer período de exercício; 
6.3.10 – Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema. 
 

6.4 – INFORMAÇÕES GERENCIAIS AO TCE-PR 
6.4.1 – O sistema deverá fazer a importação dos dados de movimentações realizadas nos sistemas descritos 
abaixo, pelo qual deverá ser feita uma inconsistência de dados apontando os possíveis erros para correção, 
para assim gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR): 
a) Orçamento; 
b) Contabilidade; 
c) Tesouraria; 
d) Licitação; 
e) Contratos; 
f) Frotas; 
g) Patrimônio. 
6.4.2 – Possuir as mesmas telas de cadastro do módulo de Contabilidade, Entidade, Exercício, Fonte de 
Recurso e Fonte TCE; 
6.4.3 – Deverá permitir a geração dos arquivos em formato de texto para importação no sistema do Tribunal 
de Contas do Paraná (TCE/PR), parte cadastral, toda parte de execução orçamentária, LRF; 
6.4.4 – Possuir relatório de demonstrativos cadastrais de parâmetros da Despesa e Receita; 
6.4.5 – Possuir relatório de demonstrativos de movimentação: empenhos emitidos e por tipo de licitação, 
liquidação, pagamentos, realização de receita, dívida flutuante, realizável e contas bancárias; 
6.4.6 – Possuir rotina para fechar o mês que teve seu envio para o TCE finalizado, impossibilitando qualquer 
alteração das informações nos módulos de Contabilidade e Tesouraria. 
 

6.5 – COMPRAS E LICITAÇÕES 
6.5.1 – Permitir o cadastro de comissões, informando o ato que a designou, datas de designação e 
expiração, com membros e funções designadas, com relacionamento com a atoteca referente à comissão; 
6.5.2 – Permitir cadastro de fornecedores, informando: ramos de atividade; documentos e certidões, 
controlando a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com emissão 
de relatório por fornecedor contendo a relação das certidões vencidas/por vencer; 
6.5.3 – Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou; 
6.5.4 – Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração sequencial; 
6.5.5 – Permitir uso do código de materiais por código sequencial; 
6.5.6 – Controlar solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de custo acessem 
ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a quantidade de cada item possa 
ser dividida em um ou mais centros de custos; 
6.5.7 – Possuir rotina de aprovação de Despesas com no mínimo as seguintes funcionalidades: 
a) Parametrizar os níveis e fluxo de aprovação de acordo com especificidade do CONTRATANTE; 
b) Possibilitar a parametrização dos níveis de acordo com valor mínimo e máximo da solicitação de despesa; 
c) Definir o nível padrão para aprovação por usuário; 
d) Vincular usuários com os níveis que possuirão permissão a efetuar aprovações; 
e) Possuir consulta para demonstração das solicitações pendentes de aprovação em todos os níveis, com 
carregamento de nível padrão de aprovação para o usuário; 
f) Possuir acesso rápido para as despesas a aprovar pela consulta rápida; 
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g) Possuir acesso rápido a consulta, com possibilidade de carregamento na abertura do sistema; 
h) Possuir atualização automática na consulta a partir da execução das aprovações nas despesas; 
i) Possuir opções de filtros e agrupamentos na consulta; 
j) Restringir a visualização de despesas de acordo com permissões de acesso as unidades orçamentárias 
dos usuários; 
k) Bloquear edição das despesas que receberam aprovação em algum dos níveis; 
l) Possibilitar que a aprovação seja gradual, implementando a rotina por unidade orçamentária. 
6.5.8 – Na rejeição de uma despesa, retornar ao nível inicial de elaboração; 
6.5.9 – Demonstrar as etapas de tramitação efetuadas a cada despesa, registrando no mínimo 
usuário/data/máquina utilizada para cada etapa; 
6.5.10 – Possibilitar o bloqueio na data das despesas para utilização de data corrente; 
6.5.11 – Bloquear a geração do pré-empenho para a despesa enquanto não estiver aprovada por todos os 
níveis; 
6.5.12 – Demonstrar na impressão da despesa o fluxo percorrido, com usuários referentes, sendo 
aprovações eletrônicas, eliminando a necessidade de assinaturas físicas; 
6.5.13 – Controlar as despesas realizadas, não permitindo que seja ultrapassado o valor orçado com suas 
alterações para cada despesa; 
6.5.14 – Controlar gastos por unidade orçamentária, com permissões específicas para os usuários; 
6.5.15 – Controlar os valores de Compra Direta com base nos critérios desejados pela entidade, possuindo 
simples aviso ou bloqueio para conclusão das Despesas quando excederem o valor limite; 
6.5.16 – Possuir rotina de autorização para execução de Despesas com valor excedente ao limite utilizado 
para Compra Direta, com permissão a autorização para usuários específicos necessitando de confirmação 
de usuário e senha para liberação da Despesa; 
6.5.17 – Permitir desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último pré-empenho do 
processo ou despesa específica; 
6.5.18 – Permitir o registro e controle das cotações para balizamento, tanto para processos licitatórios como 
para compras diretas, possuindo critérios de análise por valor menor, médio e mediano; 
6.5.19 – Possuir análise de cotação em critério de variância definido pela entidade, com análise por valor 
médio ou mediano por item, conforme melhor adequação ao índice de variância; 
6.5.20 – Possibilitar cópia de itens de outra cotação, já cadastrada; 
6.5.21 – Possibilitar gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos 
fornecedores, com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos valores dos itens na 
importação; 
6.5.22 – Deverá possibilitar o registro dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, 
registrando as etapas desde a publicação até contratos e aditivos; 
6.5.23 – Permitir montar os itens dos processos com separação por lotes; 
6.5.24 – Permitir agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo 
processo licitatório; 
6.5.25 – Permitir a emissão da minuta do edital, podendo esta ser considerada uma prévia da licitação, 
podendo ser aprovada ou não, permitindo que as informações da minuta sejam importadas na elaboração do 
edital; 
6.5.26 – Possibilitar cópia dos itens de outro processo licitatório, já cadastrado; 
6.5.27 – Possibilitar cópia dos itens de um lote para outro no mesmo processo licitatório; 
6.5.28 – Permitir o bloqueio de itens de processos licitatórios com justificativa e motivação; 
6.5.29 – Possuir configuração de julgamentos por técnica, definindo as questões e as respostas; 
6.5.30 – Possibilitar emissão da autorização de compra ou ordem de fornecimento controlando os saldos dos 
processos licitatórios; 
6.5.31 – Possuir relatórios cadastrais e de movimentação; 
6.5.32 – Permitir a emissão dos mais diversos documentos necessários e legais inerentes aos processos 
licitatórios e contratos, como Editais, Avisos, Contratos e Termos Aditivos, utilizando campos de mesclagem 
para tal, possibilitando geração das informações em Word ou editores livres como LibreOffice e BrOffice; 
6.5.33 – Possibilitar transferência de saldos de itens entre os centros de custo vinculados ao processo 
licitatório; 
6.5.34 – Permitir geração de despesas referentes a diárias, com preenchimento de todas as informações 
necessárias para atendimento às normas legais; 
6.5.35 – Permitir alteração da data de emissão das autorizações de fornecimento; 
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6.5.36 – Possibilitar controle por valor em processos licitatórios quando os itens não sejam divisíveis e 
quantitativos, devendo possibilitar transferências de valores entre itens estimados de mesma natureza; 
6.5.37 – Possuir rotina para desmembrar itens que possuam natureza quantitativa e divisível que 
ultrapassem o valor total de R$ 80.000,00, para divisão de cota específica para participação de 
microempresas ou empresas de pequeno porte e cota para ampla concorrência de acordo com critérios da 
lei complementar 147/2014; 
6.5.38 – Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de 
classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002); 
6.5.39 – Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e 
rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances; 
6.5.40 – Possibilitar utilização de critérios de julgamento e empates técnicos das propostas em relação à 
microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com Lei Complementar 123/2006; 
6.5.41 – Possibilitar utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa e 
empresa de pequeno porte, de acordo com Lei Complementar 147/2014, quanto à possibilidade de que uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja local ou regional arremate o item com valor até 10% 
acima do melhor preço válido; 
6.5.42 – Possibilitar emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances; 
6.5.43 – Possuir rotina para geração da proposta ajustada nos Pregões com julgamento global, calculando o 
valor de cada item com base no percentual de economicidade gerado no lote; 
6.5.44 – Possuir rotina para utilização da natureza credenciamento, permitindo a atribuição de diversos 
credenciados a cada item, durante o período em que o credenciamento estiver aberto; 
6.5.45 – Registrar os contratos e atas de registro de preços, mantendo histórico e controle de todas as 
alterações efetuadas através dos termos aditivos, como reajuste, atualização monetária, aumento ou 
redução de vigência, rescisões e cessões contratuais; 
6.5.46 – Controlar os saldos dos contratos e atas, não permitindo a geração de despesas com valor 
excedente ao valor total considerando os atos e aditivos; 
6.5.47 – Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas relativos às licitações, contratos e tabelas 
cadastrais; 
6.5.48 – Possuir rotina para alteração de vencedores nos processos licitatórios, mesmo em situações em que 
o fornecedor já realizou parte do fornecimento dos itens, possibilitando a alteração de vencedor assumindo o 
saldo restante para cada item ou lote; 
6.5.49 – Possuir rotina para inclusão de arquivos digitalizados referentes às variadas etapas dos processos 
licitatórios e contratos, permitindo a visualização destes arquivos automaticamente no módulo de Portal da 
Transparência; 
6.5.50 – Possuir rotina para aviso via e-mail para os gestores dos contratos e atas quanto ao término de 
vigência, inclusive com relação aos termos aditivos celebrados. 

 

6.6 – CONTROLE DE PATRIMÕNIO 
6.6.1 – Deverá possuir cadastro para os bens móveis e imóveis da entidade, podendo ser informado o 
processo licitatório, o empenho e fornecedor da aquisição do bem, além de: 
a) Estado de conservação do bem; 
b) Permitir vinculação da conta contábil e natureza do bem; 
c) Permitir visualização de valor de aquisição, o valor total de depreciação, assim como cadastrar e 
visualizar as incorporações e desincorporações; 
d) Permitir visualização do valor da última reavaliação do bem; 
e) Permitir visualização da situação do bem como: “ativo”, “baixado”; 
f) Permitir visualização do local original e atual do bem. 
6.6.2 – Permitir utilização de máscara própria para locais e categorias; 
6.6.3 – Permitir alteração da placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas 
utilizadas pelo bem; 
6.6.4 – Permitir a consulta de todas as operações realizadas no bem diretamente no seu cadastro; 
6.6.5 – Permitir alteração da categoria do bem, informando a data de alteração, visualizando todas as 
categorias em que o bem já foi vinculado, controlando as contas contábeis do bem, de acordo com cada 
categoria, e com referência às datas de troca; 
6.6.6 – Permitir informar o valor (%) residual do bem e a vida útil, de maneira individual ou pela natureza do 
bem; 
6.6.7 – Permitir reavaliação de bens de forma individual, ou por lote; 
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6.6.8 – Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por bens, locais, estado de conservação, permitindo 
informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório; 
6.6.9 – Permitir controle de transferência de bens entre os diversos locais, possibilitando a emissão do 
relatório de transferências, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens. 
6.6.10 – Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados básicos 
desse movimento, tais como: 
a) Data de envio; 
b) Tipo de manutenção; 
c) Valor do orçamento; 
d) Campo descritivo, para informações específicas. 
6.6.11 – Emitir relatório identificando os bens com sua conta contábil; 
6.6.12 – Emitir termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por órgão/centro de custo; 
6.6.13 – Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica; 
6.6.14 – Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta; 
6.6.15 – Possuir rotina para inventário por locais, importando dados capturados por coletor de códigos de 
barras; 
6.6.16 – Permitir transferência de bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor; 
6.6.17 – Possuir rotina para geração de depreciação de bens na forma de linha reta ou cotas constantes, de 
acordo com os parâmetros de vida útil e percentual de valor residual dos bens, podendo ser realizada de 
forma mensal ou anual; 
6.6.18 – Permitir vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou documentos 
digitalizados, ao código do bem; 
6.6.19 – Permitir transferência dos bens de um local para outro utilizando multi seleção; 
6.6.20 – Permitir cadastro para bens imóveis, com endereço, registro do imóvel, tipo de uso, coordenadas 
geográficas; 
6.6.21 – Permitir inclusão de dados específicos para cadastro de veículos, como RENAVAM, Placa, Ano de 
Fabricação e Ano do Modelo, Chassi, tipo de combustíveis, classificação tabela FIPE; 
6.6.22 – Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para controle das 
depreciações em casos de exceção; 
6.6.23 – Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data retroativa ao 
mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento; 
6.6.24 – Permitir inserir uma data para o início das depreciações dos bens; 
6.6.25 – Possibilitar integração com o módulo contábil através de contabilização mensal, gerando 
lançamentos de movimentação financeira de acordo com as operações entre as contas específicas dos bens 
e as contas de contrapartida de acordo com cada tipo de operação; 
6.6.26 – Permitir na aba Bem um atalho para preenchimento automático da descrição do bem conforme item 
cadastro no módulo do Almoxarifado e um campo para identificar o usuário que cadastrou o bem. 
 

6.7 – CONTROLE DE FROTA 
6.7.1 – Permitir a complementação e manutenção de dados dos veículos, possibilitando inclusive a troca de 
medidores quando necessário; 
6.7.2 – Permitir o cadastramento de rotas de destino e destinos, para possibilitar “viagens casadas”, quando 
utilizadas rotinas de agendamento de veículos; 
6.7.3 – Possibilitar o registro dos motoristas, incluindo dados das carteiras de habilitação e também o 
vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de relatório de motoristas de acordo com vencimento das 
CNH’s e bloqueio nas rotinas do sistema quando utilizado o motorista com CNH vencida há mais de 30 dias; 
6.7.4 – Emitir via sistema, requisições para abastecimentos/serviços indicando na impressão dados do 
veículo, como placa, descrição, lotação, fornecedor, motorista; 
6.7.5 – Possibilitar a geração de lançamentos de gastos com a frota, sendo possível para qualquer item que 
tenha referência com veículos, como abastecimentos, serviços, peças, possibilitando importação de 
requisições e ordens de serviço para geração dos gastos; 
6.7.6 – Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de relatório 
por veículo e por período; 
6.7.7 – Permitir cadastrar os pneus e controlar suas movimentações, como as trocas com identificação da 
posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle de quilometragem para rodízio; 
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6.7.8 – Permitir o controle de itens com vencimento para os veículos, sendo itens de qualquer natureza, 
como por exemplo troca de óleo, extintores de incêndio, revisões possibilitando o controle do vencimento por 
quilometragem ou por data; 
6.7.9 – Permitir o cadastro de seguros dos veículos com informação da data/valor do seguro; 
6.7.10 – Possuir rotina para cadastro de agendamento de veículos registrando dados como local de destino, 
motorista e finalidade; 
6.7.11 – Possuir rotina para consulta dos agendamentos por período; 
6.7.12 – Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como acidentes e multas, registrando as 
respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determinado período por veículo; 
6.7.13 – Possuir rotina para cadastramento das medições avulsas dos veículos, para envio ao TCE-PR nos 
casos de medidores quebrados, quando é enviada uma medição declarada no mês; 
6.7.14 – Permitir o cadastro e movimentação das baterias entre os veículos; 
6.7.15 – Possuir consultas de quantidades liquidadas/movimentadas para verificação do estoque de 
combustível que será enviado ao Tribunal de Contas; 
6.7.16 – Possuir controle de gastos de combustível de acordo com as quantidades de cada 
empenho/liquidação; 
6.7.17 – Possuir cadastro para perdas de combustível, ocasionadas em motivos como por exemplo 
vazamentos, evaporação. 
 

6.8 – CONTROLE DE ALMOXARIFADO 
6.8.2 – Deverá possibilitar controle de toda movimentação de entradas, saídas, devoluções, controles de 
prazos de validade e transferência de materiais no estoque; 
6.8.3 – Permitir gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados; 
6.8.4 – Utilizar centros de custo (setores) na distribuição dos materiais, possuindo possibilidade de utilização 
de seções nestes; 
6.8.5 – Possibilitar integração com o módulo de Contabilidade para geração das entradas inserindo os itens 
constantes dos empenhos, com controle das quantidades; 
6.8.6 – Possuir cadastro de materiais para informar: Tipo (cadastro personalizado), Classificação, Dados de 
Distribuição, Dados de Armazenamento, Código de Barras, Controle de Vencimento; 
6.8.7 – Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais; 
6.8.8 – Possibilitar que os níveis de classificações de materiais e localizações sejam definidos pela entidade; 
6.8.9 – Possuir cadastro de atributos para o cadastramento de materiais, personalizando cada tipo de 
atributo com os tipos de dados que serão inseridos nestes; 
6.8.10 – Possuir rotina para criação de formulários específicos de classificação de itens; 
6.8.11 – Possibilitar controle de materiais conforme especificações definidas pelo usuário quanto à natureza 
de despesa (Consumo/Permanente/etc.); 
6.8.12 – Permitir no momento da entrada que os itens que possuem controle de vencimento já tenham os 
lotes gerados; 
6.8.13 – Permitir controle dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque; 
6.8.14 – Possuir rotina para que a requisição de materiais seja realizada via sistema, podendo ser 
parametrizado para somente serem requisitados itens que constem no estoque, com validação das 
permissões de acesso dos usuários requisitantes aos centros de custos aos quais tem acesso; 
6.8.15 – Possuir controle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e 
mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 
6.8.16 – Possuir rotina para visualização das requisições em aberto; 
6.8.17 – Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com os parâmetros 
de ponto de pedido e consumo médio; 
6.8.18 – Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por 
material e período com saldo anterior ao período (analítico); 
6.8.19 – Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de entradas, 
saídas e saldo atual por período; 
6.8.20 – Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais; 
6.8.21 – Possibilitar emissão de relatórios por movimentação considerando as contas contábeis; 
6.8.22 – Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da localização dos materiais 
no estoque; 
6.8.23 – Registrar abertura e o fechamento de exercícios/meses, bloqueando as movimentações nos 
períodos fechados; 
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6.8.24 – Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material; 
6.8.25 – Possuir rotina para remanejamento de lotes e cadastro de lotes de materiais que já estejam no 
estoque para controle dos vencimentos dos produtos; 
6.8.26 – Possuir rotina para definição de cotas de consumo dos materiais para os setores; 
6.8.27 – Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com relação a 
unidade de compra e unidade de distribuição; 
6.8.28 – Possuir rotina para cadastro de empenhos bloqueados para recebimento; 
6.8.29 – Possuir rotina para cadastro de agendamentos de entregas pelos licitantes; 
6.8.30 – Possuir rotina de inventário por centros de custo, bloqueando as operações para o centro de custo 
enquanto o inventário não estiver finalizado, além de na finalização do inventário gerar automaticamente 
entradas e saídas dos itens após conferência física; 
6.8.31 – Possuir rotina na conclusão da Entrada do Almoxarifado quando utilizado empenho, gerar registro 
de Em Liquidação no módulo contábil, enviando dados de itens, Nota Fiscal e responsável, otimizando o 
processo de liquidação de despesa; 
6.8.32 – Possuir um campo para observações na aba movimentações de itens entrada e saída do estoque, e 
para identificação do usuário que cadastrou o item. 
 

6.9 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
6.9.2 – Deverá fazer integração automática entre os módulos Contabilidade, Compras e Licitações e Folha 
de Pagamento, possibilitando a demonstração em tempo real de diversas informações exigidas pelas LC 
101/2009 e atualmente, pelo Ministério Público, simplesmente pelo lançamento desses dados nos referidos 
módulos; 
6.9.3 – As informações deverão ser visualizadas através de gráficos, listagem em tela, relatórios e 
documentos auxiliares inseridos em formato PDF, inclusive para impressão; 
6.9.4 – Deverá realizar a integração entre os módulos Frotas, Obras e Patrimônio de forma automática, 
dispensando qualquer procedimento operacional para sua demonstração; 
6.9.5 – Deverá fazer a geração automática de relatórios: através de um executável no módulo Contabilidade, 
deverá gerar todos os relatórios em formato PDF e automaticamente são apresentados no Portal da 
Transparência; 
6.9.6 – Deverá executar os relatórios dentro de um determinado período, sobrepondo ou não, os relatórios 
anteriores; 
6.9.7 – Os relatórios deverão ser gerados e publicados no Portal em sua íntegra, não havendo possibilidade 
de manipulação de dados; 
6.9.8 – O acesso deverá ser através de link próprio, localizado no site do CONTRATANTE, onde será 
possível consultar: gráficos comparativos entre despesas empenhadas e pagas no mês; despesas orçadas, 
empenhadas, liquidadas e pagas; 
6.9.9 – Deverá ser possível consultar várias informações de determinados credores, informando um dos 
filtros: razão social, CNPJ, nº do empenho ou intervalo de período de emissão. Nesta tela é possível 
visualizar o nº do Empenho, Convênio, Número e tipo da Licitação, valor anulado, liquidado e pago, os itens 
dos empenhos, e o próprio empenho para impressão; 
6.9.10 – Visualizar todos os veículos cadastrados no módulo Frotas. São discriminadas as placas, chassi, 
RENAVAM e setor. Existe também a opção de demonstrar a quilometragem e gastos por requisição ou por 
gasto individual do veículo; 
6.9.11 – Possibilitar informações importadas na tela de "Diárias" no módulo Contabilidade. Aqui se pode 
consultar: nome e cargo do funcionário, nº do empenho e processo administrativo (caso houver), data de 
saída e retorno, destino e motivo da viagem, quantidade de diárias, valor total e de passagens (caso houver); 
6.9.12 – Possibilitar informações importadas na tela de "Licitações" no módulo Compras. As licitações devem 
ser detalhadas por modalidade, número, processo, data de abertura, situação e objeto. É possível inserir os 
documentos em PDF ou escaneados para permitir sua visualização, sendo eles: Editais, Atas de Sessão, 
Contratos, Empenhos, Homologações e Ratificações, Adjudicações; 
6.9.13 – Os dados informados no módulo Patrimônio devem demonstrar o código do tombamento, tipo e 
descrição do patrimônio, tipo de incorporação e valor total; 
6.9.14 – Possibilitar visualização das informações detalhadas das obras como tipo do Bem, empresa 
responsável pela obra, data e valor do contrato, valor aditivo e valor pago, situação, medições, planilhas 
(documento a ser anexado no módulo Patrimônio) e descrição da obra; 
6.9.15 – Possibilitar visualização das informações importadas do módulo Folha de Pagamento. Nesta tela 
deve ser possível visualizar o nome do funcionário, código de matrícula, cargo e carga horária, situação, 
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natureza, tipo da folha, salário base (opcional mostrar valores referente aos descontos e proventos), data de 
admissão, nomeação, lotação, cedido de e cedido para; 
6.9.16 – Apresentar os relatórios automáticos gerados pelos módulos Contabilidade e LRF, assim como os 
relatórios anexados manualmente; 
6.9.17 – Permitir a Entidade inserir as perguntas e respostas frequentes realizadas pelo público, no intuito de 
auxiliar quanto ao esclarecimento de dúvidas gerais; 
6.9.18 – Permitir a consulta de processos de licitações por período. 
6.9.19 – Possibilitar a integralização de dados com o sistema de gestão do RH. 
 

6.10 – EMISSÃO E CONTROLE DE GUIAS AOS CONSORCIADOS 
6.10.1 – Contar com um Cadastro Geral dos Municípios Contribuintes do CONTRATANTE; 
6.10.2 – Controlar a partir dos valores previstos no Contrato de Rateio com os Municípios, a geração dos 
boletos por competência mensal/anual e seus respectivos pagamentos e valores a receber; 
6.10.3 – Permitir recebimento via arquivo de retorno de qualquer banco, de acordo com convênio definido 
entre CONTRATANTE e Banco; 
6.10.4 – Possuir a integração das Receitas para o Sistema Contábil de todas as movimentações financeiras 
previstas pelo PCASP e MCASP; 
6.10.5 – Permitir customizar qualquer cadastro, adicionando novos campos para armazenamento de 
informações de acordo com a necessidade do CONTRATANTE; 
6.10.6 – Permitir de forma rápida e simples acessar o cadastro correspondente ou até mesmo já iniciar 
atendimento com disponibilidade das principais rotinas do sistema, sem que tenha necessidade de sair da 
tela; 
6.10.7 – Possuir tela de atendimento automatizada onde o atendente possa fazer qualquer tipo de 
atendimento sem a necessidade de acessar outro módulo. Consulta de débitos, pagamentos, emissão de 
extratos, emissão de boletos contendo uma ou mais parcelas, segunda via de carnês, lançamento de débito 
ou requerimentos, parcelamentos, emissão de documentos, boletos com desconto válido através de 
contrassenha; 
6.10.8 – Permitir a emissão de conta única; 
6.10.9 – Permitir emissão de boletos por contribuinte; 
6.10.10 – Permitir pesquisar de forma rápida e dinâmica rotinas do sistema e acessá-las; 
6.10.11 – Permitir habilitar, desabilitar, renomear e reordenas abas do cadastro; 
6.10.12 – Possibilitar que o atendente faça pesquisa global de um CNPJ, tipo do cadastro, cadastro e retorne 
todos os cadastros relacionados, contendo situação cadastral e situação financeira; 
6.10.13 – Atender a todos os padrões de emissão de boletos para todos os tipos de códigos de barras; 
6.10.14 – Permitir o controle de Débito Automático de acordo com layout padrão da FEBRABAN; 
6.10.15 – Permitir o controle de Remessa de Boletos Registrados de Acordo com Layout FEBRABA e 
particularidades de cada banco; 
6.10.16 – Permitir parcelar ou reparcelar débitos de acordo com a legislação do CONTRATANTE, mantendo 
a origem do débito sem mudança nas características do débito; 
6.10.17 – Permitir estorno de Parcelamento/Reparcelamento com possibilidade de retorno de débitos com 
valores e situação original de quando foi parcelado/reparcelado pela primeira vez, sem obrigatoriedade de 
cancelamento de acordos existentes e descontando valores pagos caso seja necessário conforme legislação 
do CONTRATANTE; 
6.10.18 – No caso de estorno do parcelamento existir a possibilidade de acrescer nova subdivida com o 
saldo restante, ou então, se não houver nenhuma parcela paga, voltam às subdivididas de origem; 
6.10.19 – Possuir mapa da arrecadação com separação por receita, data e local do recebimento entre outras 
opções, visualização em gráfico na tela, impressão dos dados; 
6.10.20 – Permitir a consulta gerencial de valores arrecadados, por tipo de receita, diário e mensal; 
6.10.21 – Permitir que seja possível anexar aos cadastros, vários documentos, não apenas imagens, mas 
também arquivos com extensão PDF; 
6.10.22 – Deverá ter a possibilidade de emissão de uma guia agrupada com todos os débitos; 
6.10.23 – Emitir declaração de quitação e de isenção; 
6.10.24 – Possuir opção de impressão da capa/comprovante do processo; 
6.10.25 – Possuir mecanismo de contrassenha, onde o usuário pode configurar ações ou campos, que ao 
serem alterados, informa que não há permissão para tal procedimento solicitando contrassenha podendo um 
segundo usuário que possui acesso àquela contrassenha, liberar a execução da tarefa; 
6.10.26 – Possuir menu de rotinas e relatórios; 
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6.10.27 – Possuir toda movimentação de débitos e seus possíveis estornos e reabilitação (estorno do 
estorno) serem lançados, inclusive pagamentos de juros, multa, correção monetária; 
6.10.28 – Permitir a visualização de um razão minucioso de cada lançamento, com todo histórico e valores 
envolvidos, individualizados por movimento, contribuinte, data e tributo; 
6.10.29 – Possibilitar informar uma quantidade padrão de dias a serem somados a data de referência para 
data de vencimento na emissão do boleto. Este cálculo da data de vencimento do boleto deverá considerar a 
data de referência, quando for possível informar, caso contrário será considerado a data atual; 
6.10.30 – As guias de pagamento deverão possuir data limite válida para pagamento, acréscimo legais 
(juros, multa, correção monetária), desconto, além de estar associada a um código único de baixa (Nosso 
Número); 
6.10.31 – Realizar cálculo de restituição parcial do débito, conforme decisão exarada; 
6.10.32 – Deverá manter histórico da movimentação das parcelas, registrando cada tipo de movimento 
realizando: lançamento, pago no prazo, pago em dívida ativa, pago em juízo, cancelamento, baixa, estorno, 
remissão, isenção, imunidade, recurso administrativo, contestação judicial, parcelamento, reparcelamento; 
6.10.33 – Permitir a remoção de um ou mais débitos por vez do processo de contencioso. Também que haja 
filtros para busca dos débitos por exercício, tipo cadastro, cadastro geral e dívida no caso de um processo 
com vários débitos; 
6.10.34 – Possuir repositório de todos os documentos de competência; 
6.10.35 – Permitir configuração de rotinas de cálculo (fórmulas, coeficientes, bases, condições) 
automatizadas; 
6.10.36 – Permitir simulação de cálculos geral ou parcial, com opções de lançamento por grupos. Com 
possibilidade de escolha da dívida a ser calculada, grupo de vencimento, forma de correção. 
6.10.37 – Permitir simulação de cálculo geral ou parcial com impressão e visualização em tela de possíveis 
erros, resumos de valores lançados por receitas e a partir desta rotina gerar definitivamente do cálculo a 
partir da prévia/simulação; 
6.10.38 – Permitir lançamento de débitos de exercícios anteriores, logando no exercício atual inserindo data 
de vencimento anterior ou posterior à data atual ao lançamento; 
6.10.39 – Permitir atualizar de forma automática a situação dos contratos de parcelamento/reparcelamento 
para “Quitado” quando efetuar a baixa automática de todos os débitos, caso seja estornado uma ou mais 
parcelas da situação paga o contrato de parcelamento/reparcelamento terá que retornar para situação 
“Aberto”. Ao cancelar um contrato a situação também deve ser alterada para “Cancelado” o mesmo para 
quando é desistido; 
6.10.40 – Possuir rotina de cancelamentos conforme processo de Isenção, Estorno, Remissão, 
Cancelamento, Anistia, Prescrição e Dação de pagamento, podendo ser cancelado por parcela, receitas, 
utilização valor integral ou por percentual de redução; 
6.10.41 – Possibilitar que o usuário do sistema consiga gerar todos os carnês, boletos e arquivos para 
impressão dos carnês em Gráficas, sem intervenção de linguagem de programação; 
6.10.42 – Possuir rotina específica de estorno de pagamento (Baixa automática via arquivo de retorno 
bancário ou manualmente), opção de gerar crédito ou não para o contribuinte, campo para cadastramento de 
observações, enquadramento individualizado por estorno; 
6.10.43 – Deverá ter a possibilidade de estornar vários pagamentos de uma só vez, podendo ser filtrados por 
lote, data de movimentação e pagamento, por dívida. Esta rotina deverá ser exclusiva para usuários de nível 
administrador; 
6.10.44 – Permitir visualizar os lotes de pagamentos estornados, podendo acessar cada estorno do lote; 
6.10.45 – Possibilitando a geração e emissão de notificação de cobrança com possibilidade de emissão de 
boletos adjunto; 
6.10.46 – Possuir rotina para emissão de Cota Única vencida; 
6.10.47 – Permitir inserir observações no Débito e para cada parcela do débito; 
6.10.48 – Possibilitar conceder desconto total ou parcial por débito principal, correção, multa, juros, sobre o 
montante total da dívida, valor fixo ou retirar desconto, vinculado a um enquadramento específico. 
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ANEXO VIII 
 

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 ao Pregão Nº 39/2019. 
 
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 do Pregão Presencial é INDISPENSÁVEL a 
devolução do 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 deste Pregão diretamente ao Licitante. 
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ANEXO IX 
Modelo de Declaração do produto ofertado de acordo com exigido em Edital 

 
 
 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 

 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 
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ANEXO X 
Modelo de Declaração de atendimento às solicitações do CISAMUSEP 

 
 
 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 

 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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ANEXO XI 
Modelo de Declaração de empresa para sede de apoio 

 
 
 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
PREGÃO Nº 39/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 

 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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