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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 – CISAMUSEP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
1 – PREÂMBULO 
1.1 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, com sede 
na Avenida Cidade de Leiria nº 416, em Maringá/PR, Setor Administrativo, através da Comissão de 
Licitação, designada pela Resolução nº 005/2014 de 07/01/2014, com a devida autorização expedida 
pelo Conselho Diretor, de conformidade com a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e pelas condições fixadas neste Edital e seus anexos, torna pública a realização 
de Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo TÉCNICA E PREÇO, objetivando a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema Informatizado de Gestão, 
compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, treinamento inicial e treinamento 
durante execução do contrato, suporte técnico e manutenção com locação do software. 
 
1.2 – Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do 
recebimento das propostas, nos termos do Art. 22, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. O recebimento dos 
envelopes 01, contendo a documentação de Habilitação dos interessados cadastrados, o Envelope 02 
contendo a Proposta Técnica e Envelope 03 contendo a Proposta de Preços, dar-se-á até às 08h30min 
do dia 13 de maio de 2014, no setor de Licitações e Contratos, localizada na Avenida Cidade de Leiria 
nº 416, Maringá – PR.  
 
1.3 – A abertura dos Envelopes 01 contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no local referido 
no Item 1.2 às 09h00 do dia 13 de maio de 2014, com possibilidade de proceder-se, nesta mesma data 
a abertura dos Envelopes 02, contendo a Proposta Técnica e Envelope 03 contendo a Proposta de 
Preço dos proponentes habilitados, pela apresentação de Declaração de Renúncia pelos Inabilitados, 
conforme modelo constante do Anexo IV, oportunidade em que expressamente reconhecem a renúncia 
à interposição de qualquer recurso da fase de habilitação.  
 
2 - OBJETO 
2.1 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema Informatizado de Gestão, 
compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, treinamento inicial e treinamento 
durante execução do contrato, suporte técnico e manutenção com locação do software para o 
CISAMUSEP. 
 
2.1.1 - Pretende o CISAMUSEP, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 
especializada para fornecimento de Sistema Informatizado de Gestão, incluindo a parametrização e 
instalação dos softwares nos equipamentos de propriedade do Consórcio, treinamento dos usuários, 
instalação e treinamento operacional do sistema BI – Business Intelligence, manutenção técnica dos 
softwares, objetivando a melhoria na prestação de serviços públicos, inclusive a integração com os 
municípios integrantes do CISAMUSEP e clínicas credenciadas. 
 
2.2 - Todos os serviços deverão estar em conformidade ao contido no Anexo I – Termo de Referência 
da presente licitação. 
 
3 - RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1 - Os recursos financeiros para custear as despesas do objeto desta licitação provêm da seguinte 
Dotação Orçamentária: 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 – Fonte: 1069 – CRCP Destinados a 
Outras Despesas Correntes e 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica Fonte 02369 – Prestação de serviços SUS. 
 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 04 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

2 

 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 - Para habilitação na presente TOMADA DE PREÇOS, os interessados deverão apresentar os 
documentos solicitados no item 4.4, em envelope intitulado conforme item 6.1; 
 
4.2 - As empresas podem ser representadas, no processo licitatório, mediante apresentação da Carta 
de Credenciamento, conforme ANEXO II, até o início da sessão de abertura das propostas. 
4.2.1- As empresas poderão designar somente um representante credenciado, e o mesmo não poderá 
representar mais de uma empresa no certame. 
4.2.2- A participação neste procedimento implica na aceitação integral e irrestrita das condições 
estabelecidas nos documentos componentes do Edital. 
 
4.3 - O objeto da sociedade do Contrato Social deve ser compatível com o objeto deste Edital. 
 
4.4 - Os proponentes deverão apresentar no Envelope 01, os documentos abaixo relacionados, sendo 
que a falta de qualquer documento implicará na inabilitação do proponente. 
4.4.1- Para comprovação de habilitação jurídica (envelope 01): 
4.4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores; 
4.4.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova da diretoria 
em exercício; 
4.4.1.3 - Declaração de idoneidade, de acordo com o modelo constante no Anexo III; 
4.4.1.4 - Declaração para Assinatura de Contrato, de acordo com o Anexo XI; 
4.4.1.5 - Termo de Responsabilidade, de acordo com o modelo constante no Anexo XII; 
4.4.1.6 - Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF - Anexo VI; 
4.4.1.7 - Termo de Renúncia Quanto à Fase de Habilitação – Anexo IV; 
4.4.1.8 - Cópia da cédula de identidade dos sócios. 
 
4.4.2 - Para comprovação de regularidade fiscal (envelope 01): 
4.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJMF). 
4.4.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão 
Quanto a Divida Ativa Da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio 
ou sede do proponente ou outra equivalente na forma da lei. 
4.4.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede 
do proponente ou outra equivalente na forma da lei. 
4.4.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede 
do proponente ou outra equivalente na forma da lei. 
4.4.2.5 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, consiste na apresentação de CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS; e, CRF (Certidão de 
Regularidade do FGTS). 
4.4.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011) 
(Vigência) – retirada no site http://www.tst.gov.br/. 
4.4.2.7 - Certificado de Registro Cadastral CRC expedido pelo Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP - referente exercício de 2014; 
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4.4.2.8 - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal ou alvará de funcionamento relativo 
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da 
presente licitação; 
 
4.4.3 - Para comprovação da qualificação técnica (envelope 01): 
4.4.3.1 - Atestado de Visita Técnica, se realizada, assinada pelo responsável da proponente, conforme 
modelo Anexo XIII; 
4.4.3.2 - Prova, mediante de 02 (dois) atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado da utilização satisfatória dos softwares do proponente; 
4.4.3.3 - Relação de no mínimo 3 (três) técnicos adequados para realização das suas atividades, que 
detenham total conhecimento dos Softwares responsáveis pelo suporte para atendimento ao Consórcio; 
4.4.3.4 - Dois Atestados de Capacidade Técnica expedido por Consórcio Público de Saúde composto 
por no mínimo 20 municípios consorciados. 
 
4.4.4 - Comprovação, no Balanço Patrimonial, de Patrimônio Líquido de no mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor do lote que participa, conforme constante neste edital. 
4.4.4.1- Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca 
sede da pessoa jurídica licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias contados da 
data estabelecida para abertura dos envelopes. 
 
4.4.5 - Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia legível (não aceitaremos cópia em papel 
FAX), ficando a critério da comissão a solicitação de qualquer documento em via original. 
 
4.4.6 - Quando os documentos não indicarem prazo de validade, a Comissão de Licitação considerará 
ser este de 30 dias após a data da emissão do mesmo. 
 
4.4.7 - A Visita Técnica, que será facultada, servirá para que os participantes conheçam os 
equipamentos e a estrutura do Consórcio e, será realizada até 1 (um) dia útil antes da abertura do 
certame, mediante prévio agendamento com o Departamento de Informática pelo telefone: (44) 3224-
1422. 
4.4.7.1 - O tempo máximo de duração da Visita Técnica é de 60 (sessenta) minutos. 
4.4.7.2 - Os horários das visitas deverão ocorrer dentro do horário de expediente do Consórcio, ou seja, 
das 8h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min. 
4.4.7.3 - A Visita Técnica será acompanhada por um funcionário designado pelo Departamento de 
Informática. As empresas interessadas deverão enviar um profissional devidamente credenciado, na 
data, horário e local definido no ato do agendamento. 
4.4.7.4 - Após a visita, o Departamento de Informática emitirá Atestado de Visita conforme modelo 
Anexo XIII.  
4.4.7.5 – A proponente que não apresentar o Atestado da Visita Técnica não poderá manifestar 
desconhecimento de quaisquer condições necessárias para a elaboração de sua proposta. 
4.4.7.5.1 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais 
pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem 
desobrigam execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da 
assinatura do contrato, serão de responsabilidade da contratada. 
 
5 – DOS ENVELOPES 
 
5.1 - A proponente deve apresentar 03 envelopes lacrados, o primeiro contendo a DOCUMENTAÇÃO, o 
segundo a PROPOSTA TÉCNICA e o terceiro a PROPOSTA DE PREÇO, identificados, externamente, 
com o respectivo número (01, 02 ou 03), contendo (Documentação, Proposta Técnica e Proposta de 
Preço), nome da Proponente e número desta TOMADA DE PREÇOS, como é descrito nos itens 6, 7 e 
8, abaixo. 
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5.2 - A recepção dos envelopes se fará de acordo com o fixado neste Edital, não sendo admitido atraso, 
mesmo que involuntário, sendo considerado como horário de entrega o protocolado pelo Consórcio. 
 
5.3 - É imprescindível, quando da elaboração da proposta, que sejam observados, rigorosamente, os 
termos contidos neste Edital e seus ANEXOS, evitando-se dessa forma uma eventual desclassificação. 
 
5.4 - Serão devolvidos os envelopes 02 – Proposta Técnica e Envelope 03 – Proposta de Preços, às 
concorrentes inabilitadas. 
 
6 – DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1 - Os documentos de habilitação preliminares mencionados no item 4.4 serão acondicionados em 
envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente: 
 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - ABERTURA 13/05/2014 ÀS 09h00min. 

EMPRESA (identificação da empresa proponente) 

 
7 - DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
7.1 - A proposta deverá ser datilografada ou digitalizada com clareza, em uma via, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impresso por processo eletrônico com 
indicação do número do edital de licitação, contento a razão social da empresa, CNPJ e endereço 
completo da proponente, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal 
da empresa. 
 
7.2 - O envelope 02, devidamente lacrado, com os documentos da proposta técnica deverá ser 
identificado externamente: 
 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - ABERTURA 13/05/2014 ÀS 09h00min. 

EMPRESA (identificação da empresa proponente) 

 
7.3 - A Proposta Técnica deverá ser ENCADERNADA e PAGINADA, contendo: 
7.3.1- Pontuação Técnica - Anexo XIV: 
7.3.1.1 - O Anexo XIV deverá ser preenchido conforme formulário padrão de avaliação técnica, 
assinalando os itens técnicos ofertados, informando a página onde consta a comprovação da pontuação 
e a pontuação atribuída pela própria empresa, para fins de confirmar as características do objeto 
proposto e sua respectiva comprovação, sob pena de desclassificação. 
7.3.1.2 - Comprovação: anexar manuais, catálogos técnicos, folhetos, impressões de páginas da 
internet, prospectos e demais elementos informativos da licitante, destacando os itens ofertados (grifar, 
sublinhar, indicar com caneta marca texto) de forma que permita: 

a) Confirmar as características ofertadas no Anexo I (Termo de Referência) 
b) Confirmar as características ofertadas no Anexo XIV (Pontuação Técnica) 

7.3.1.3 - O fornecimento de informações inverídicas por parte do proponente ensejará a sua 
desclassificação, mediante sua notificação. 
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7.3.1.4 - A pontuação não pode ser cumulativa. 
 
7.4 - Entrega, instalação, configuração, reprocessamento, conversão e migração 
7.4.1 - A instalação dos sistemas deverá se iniciar em até 2 (dois) dias após a assinatura do contrato e 
deverá ser concluída em até 5 dias a contar de seu início. 
7.4.2 - Os serviços de reprocessamento, conversão, customização e migração dos dados, se 
necessários, deverão ser iniciados em até 2 (dois) dias úteis e concluídos em até 30 (trinta) dias a 
contar de seu início, mediante entrega, pelo Consórcio, dos elementos, informações e dados 
necessários para sua execução, bem como deverá ser monitorado diariamente no período de 3 (três) 
meses para eventuais ajustes. 
7.4.3 - Independente do prazo de instalação dos softwares, reprocessamento, conversão, customização 
e migração dos dados, todos os trabalhos deverão ser concluídos até 30 dias após assinatura do 
contrato. 
7.4.4 - O CISAMUSEP, não custeará nada além das mensalidades do software que serão verificadas na 
folha de proposta, sendo qualquer implantação do sistema contendo instalação configuração e 
reprocessamento, conversão e migração ficará a cargo da empresa ganhadora do certame. 
7.4.5 - No que concerne a integração do sistema com os municípios consorciados, o prazo para a 
liberação do layout será progressivo, de acordo com o cronograma que será programado junto à 
empresa vencedora do certame. 
7.4.6 - O prazo para integração com os municípios não poderá ultrapassar 3 (três) meses à partir da 
assinatura do contrato desta licitação. 
7.4.7 – Em caso de gastos acima compreendidos neste edital para a integração com os municípios 
consorciados, poderá a critério do CISAMUSEP, reembolsar mediante justificada comprovação. 
 
8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 - A Proposta de Preço, no modelo do formulário Anexo V, deverá ser acondicionada em envelope 
lacrado no qual se identifique externamente: 
 
ENVELOPE 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - ABERTURA 13/05/2014 ÀS 09h00min. 

EMPRESA (identificação da empresa proponente) 

8.1.1 - A proposta deve ser elaborada, considerando as condições estabelecidas neste Edital na forma 
do modelo Anexo V, não podendo ultrapassar o valor máximo estabelecido na Unidade Orçamentária, 
além de observar os seguintes requisitos: 
I - É obrigatório o preenchimento de todos os campos do Anexo V deste edital. O não preenchimento de 
qualquer um dos campos acarretará na desclassificação da empresa do procedimento licitatório. 
II - Ser datilografada ou impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 
envolvem valores, quantidades e prazos ou que possam comprometer a interpretação da proposta; 
III - Estar assinada pela PROPONENTE, ou seu representante legal; 
IV - Conter a razão social, número do CNPJ, endereço completo e telefone, em todas as vias; 
V - Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da abertura do Envelope 01 – Documentação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o dia do vencimento; 
VI - Os preços, válidos na data da abertura da licitação, deverão ser cotados em moeda: Real (R$); 
VII - No caso de divergência entre o preço global e o preço unitário, prevalecerá àquela proposta que 
representar o menor desembolso para o CISAMUSEP; 
VIII - Fixar prazo de inicio dos trabalhos, não superior a 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 
assinatura do contrato. 
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IX - Estar incluído no preço proposto da mensalidade, contendo impostos, seguros e todas as demais 
despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto, devidamente instalado no Consórcio. 
X - Não serão consideradas as propostas que apresentarem valores para pagamentos simbólicos ou 
inexequíveis, oferta de vantagem não prevista no Edital, ou a cotação de preço baseado na oferta dos 
demais licitantes, nos termos da previsão contida nos parágrafos 2° e 3° do artigo 44 da Lei Federal nº 
8666/93 de 21/06/1993. 
XI - A proponente é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes 
relativas ao objeto cotado, tanto quanto da implantação do sistema no CONSÓRCIO. 
 
9 – TIPO DE LICITAÇÃO, REGIME E PREÇO MÁXIMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 – Tipo de Licitação: TOMADA DE PREÇOS: TÉCNICA E PREÇO. 
 
9.2 – Regime de Contratação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema 
Informatizado de Gestão, compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, treinamento 
inicial e treinamento durante execução do contrato, suporte técnico e manutenção com locação do 
software, conforme disposição prevista no Termo de Referência - Anexo I. 
 
9.3 - O valor máximo da presente licitação será de R$ 45.500,04 (quarenta e cinco mil quinhentos reais 
e quatro centavos). 
 
9.4 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O período de vigência será de 12 (Doze) meses, 
podendo ser prorrogado, conforme artigo 57 inciso IV da Lei nº 8.666/93, limitado ao prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) meses. 
 
9.5 - Todo o processo de comunicação entre as partes, o acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto deste certame, consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do objeto, será realizado pelo funcionário Leandro Miranda matrícula 
n° 130.0000007, denominado gestor do contrato. 
 
10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1 - O valor mensal será pago em até 30 (trinta) dias após a completa instalação dos softwares, 
migração, reprocessamento, conversão e migração dos dados, se necessário. 
10.1.1 - Para contagem do início do prazo previsto no item 10.1, a empresa vencedora ao concluir os 
trabalhos solicitará da administração uma declaração de conclusão. 
 
10.2 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais, dividindo-se o preço total proposto pela 
empresa vencedora em 12 (doze) parcelas mensais e fixas. 
 
10.3 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente através de Transferência ou Boleto Bancário, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal original devidamente conferida pela 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP, de acordo com as seguintes 
condições:  
10.3.1 – A empresa vencedora da presente licitação deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma 
- Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrita no CNPJ: 04.956.153/0001-68, com sede na Avenida 
Cidade de Leiria, 416 - Zona 01 - Maringá/PR, CEP: 87013-280, 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.  
10.3.2 – A nota fiscal deverá discriminar o valor dos serviços prestados e/ou das peças substituídas, o 
número e modalidade da Licitação e o número do empenho.  
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10.4 – A contratada ficará obrigada a repassar a contratante 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. 
 
10.5 - Em caso de prorrogação, conforme item 9.4 deste Edital, e, em sendo necessário, o valor mensal 
poderá ser reajustado mediante solicitação da contratada, com base no índice IGPM/FGV ou o Índice 
que o vier substituir, limitado ao permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
11 - APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
11.1 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar e representá-la nesta 
licitação, deverá apresentar em impresso próprio à carta de credenciamento que deverá estar fora dos 
envelopes, conforme modelo constante do Anexo II, que deverá ser entregue à Comissão de Licitação 
de acordo com o horário previsto no item 1.2.  
 
11.2 - Os envelopes 01, 02 e 03 contendo respectivamente a documentação referente à habilitação, à 
proposta técnica e proposta de preço deverão ser apresentados a Comissão de Licitação do 
CISAMUSEP até às 8h30min do dia 13 de maio de 2014; 
11.2.1 - Ser datilografada ou digitada, conforme modelo fornecido, em papel timbrado da proponente, 
datada, com telefone, carimbo ou número da CNPJ/MF e demais dados exigidos; 
11.2.2 - Conter a razão social da proponente, nome e assinatura do titular, ou do representante legal 
credenciado. No caso da proponente ser microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
mencionar expressamente tal condição; 
11.2.3 - Indicar o objeto da presente licitação; 
11.2.4 - Conter a referência da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014 - CISAMUSEP; 
11.2.5 - Não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 
11.2.6 - O preço da proposta deverá ser apresentado em algarismo e por extenso: 
 
11.3 - Em caso de discrepância entre o preço grafado por extenso e o em algarismo, prevalecerá o 
preço grafado por extenso; 
 
11.4 - No arredondamento do cálculo do preço a ser apresentado na Carta proposta, deverá ser 
considerado somente duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais. 
 
11.5 - Serão aceitas propostas enviadas pelo correio ou outros meios de entrega, desde que entregues 
à Comissão de Licitação, devidamente certificado por meio e tempo hábil, até o horário fixado no item 
1.2, ficando a responsabilidade da entrega da documentação ao proponente. 
 
11.6 – Nenhuma proposta ou documento será aceito após o horário declinado no item 1.2. 
 
11.7 – É obrigatório o preenchimento de todos os campos do Anexo V deste edital. O não 
preenchimento de qualquer um dos campos acarretará na desclassificação da empresa do 
procedimento licitatório. 
11.7.1 - Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
folhas timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 
11.7.2 – A licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes 01, 02 e 03 em um 
único envelope, todos devidamente lacrados, e endereçá-lo à área de Licitações e Contratos, com 
endereço na Avenida Cidade de Leiria, 416 – Zona 1 – CEP 87013-280 – Maringá - PR, fazendo 
menção a TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - CISAMUSEP. 
11.7.3 – O envelope enviado na forma do item 11.5 só será aceito se for entregue/protocolados até o 
dia e horário informados no item 1.2, sem qualquer violação de seu conteúdo. A Comissão de Licitação 
não se responsabilizará pelo não recebimento do envelope até o dia e horários determinados. 
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11.7.4 – 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 deste Consórcio. 
11.7.5 - Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima, serão 
inutilizados. 
11.7.6 – Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preço ou condições. 
 
11.8 – A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
11.8.1 - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve, da Presidente da Comissão 
de Licitação, todas as informações necessárias para a sua formulação; 
11.8.2 - Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
11.8.3 - Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços em todas as fases; 
11.8.4 - Os licitantes que se apresentarem como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, 
beneficiárias da LC nº 123/2006, deverão comprová-la (mediante entrega do Anexo VIII), antes da 
abertura do certame, ocasião em que os demais licitantes deverão conhecer da existência de licitantes 
com aquelas vantagens. 
 
11.9 – Só poderá deliberar em nome do licitante, 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. 
11.9.1 – A Carta de Credenciamento referida no item anterior, deverá ser entregue em mãos a 
Presidente da Comissão de Licitação, acompanhada dos documentos no momento da abertura da 
sessão pública (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
11.9.2 – Em sendo sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, é suficiente a 
apresentação de cópia autenticada do Documento de Identidade e respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
12 - CUSTO PROPOSTO 
 
12.1 - Será considerado o valor total do objeto, não considerando os valores de seus componentes e 
implantação. 
 
12.2 - Para efeito do cálculo do Índice de Pontuação Geral - IPG serão computados de forma global, 
obtendo-se assim somente um proponente vencedor no certame. 
 
13- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
13.1 - A avaliação das Propostas Técnicas será realizada pela Comissão de Licitação, que solicitará 
suporte a área de Tecnologia da Informação do CISAMUSEP, para elaborar Relatório Técnico contendo 
informações com a pontuação obtida por cada uma dos proponentes bem como eventuais não 
atendimentos às exigências dos Anexo I e XIV. 
 
13.2 - Cálculo dos Índices Técnico (IT): somados os pontos obtidos no Anexo XIV deste edital pelas 
empresas licitantes de acordo com os dados técnicos especificados. Será atribuído IT=100 à(s) 
empresa(s) que obtiver (em) a maior pontuação, às demais será atribuído Índice Técnico como segue: 
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PONTUAÇÃO DA EMPRESA 
IT = -------------------------------------------- x 100 

MAIOR PONTUAÇÃO 
 
Onde: 
IT = ÍNDICE TÉCNICO 
PONTUAÇÃO DA EMPRESA= Número de pontos apurados da proponente 
MAIOR PONTUAÇÃO = Maior pontuação obtida dentre as proponentes 
 
13.3 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a entrega de documentação complementar à que deveria 
constar da Proposta Técnica. 
 
13.4 - Comunicado o resultado da proposta técnica das licitantes e decorrido o prazo para recurso sem 
a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todas as licitantes ou após 
o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços das licitantes habilitadas, 
devolvendo-se às licitantes inabilitadas os envelopes “03” – PROPOSTA DE PREÇO fechados. 
 
14- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
14.1 - A análise e julgamento das Propostas contidas no ENVELOPE “03” serão feitos com base nas 
informações constantes de cada Proposta de Preços conforme modelo constante no Anexo V. 
 
14.2 - Calculo dos Índices de Preços (IP): à(s) empresa(s) com o menor preço será atribuído IP=100. Às 
demais, será atribuído Índice de Preço como segue: 
 

  MENOR PREÇO 
IP = ------------------------------------ x 100 

PREÇO DA EMPRESA 
Onde: 
IP = ÍNDICE DE PREÇO 
MENOR PREÇO = Menor Preço Proposto dentre os fornecedores 
PREÇO DA EMPRESA = Preço Proposto pelo Fornecedor 
 
14.3 - Caso todas as propostas de preços sejam desclassificadas, a Comissão poderá fixar prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, com os documentos exigidos para o 
ENVELOPE “03”, afastadas as causas de desclassificação. 
 
14.4 - Comunicado o resultado da proposta de preço das licitantes e decorrido o prazo de recursos sem 
a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todos os licitantes ou após 
o julgamento dos recursos interpostos, será procedida à avaliação final das propostas. 
 
15 - DA AVALIAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS 
 
15.1 - A seleção da melhor proposta ocorrerá pelo critério de técnica e preço, correspondendo a 60% 
(sessenta por cento) para o critério técnico e 40% (quarenta por cento) para o critério preço. 
 
15.2 - A classificação final das propostas será apurada de acordo com os seguintes procedimentos: 
15.2.1- Calculo do Índice de Pontuação Geral (IPG) será dado como segue: 
 
IPG = IT * 0,6 + IP * 0,4 
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Onde: 
IPG = Índice de Pontuação Geral 
IT = Índice Técnico 
IP = Índice de Preço 
 
15.3 - Será declarada vencedora a empresa que obtiver o maior IPG (Índice de Pontuação Geral). 
 
15.4 - Para efeito e cálculo os valores IT, IP e IPG serão considerados com duas casas decimais, 
desprezando-se as demais. 
 
15.5 - Em caso de empate, a decisão será por sorteio em ato publico, a ser comunicado aos 
proponentes com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, na forma do § 2º, do artigo 45, da Lei nº 
8.666/93, vedado qualquer outro tipo de processo. 
 
15.6 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na 
proposta. 
 
15.7 - A Comissão de Licitação poderá exigir demonstração do produto ofertado pela empresa com 
melhor Índice de Pontuação Geral do Lote.   
 
15.8 - Caso opte por tal demonstração, a Comissão de Licitação poderá suspender a sessão ou 
designará outro dia para demonstração dos programas no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) 
horas. 
 
15.9 - Às sessões de demonstração deverão comparecer os interessados, com os equipamentos que 
entenderem necessários. O não comparecimento à sessão de demonstração implicará na 
desclassificação do licitante. 
 
15.10 - Os licitantes deverão ainda trazer, no dia de realização do certame e na sessão de 
demonstração, os programas ofertados devidamente instalados nos equipamentos de sua propriedade 
e sua respectiva base de dados apta para demonstrar, conforme o exigido pela Comissão, o 
funcionamento dos sistemas informatizados. 
 
15.11 - A demonstração será necessariamente acompanhada por servidores do Departamento de 
Informática. 
 
15.12 - A demonstração dos programas, em conformidade com o Lote, deverá atender 
necessariamente, todos os requisitos elencados no Anexo I, sob pena de desclassificação do 
proponente. 
 
15.13 - A demonstração deverá permitir o uso dos programas por servidores da administração, para 
atestá-los. 
 
15.14 - Em havendo necessidade de interrupção dos trabalhos, a Comissão de Licitação estabelecerá o 
horário de reinicio dos mesmos, que deverá ocorrer no mesmo dia, e permitirá a permanência no local 
da realização da demonstração, de apenas 01 (um) funcionário de cada empresa licitante, devendo este 
zelar pela integridade de seus equipamentos e dos arquivos gerados, sendo vedado qualquer tipo de 
trabalho neste intervalo de tempo. 
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15.15 - Se a proponente não demonstrar o programa ofertado ou este não apresentar todas as 
exigências descritas no Anexo I, será desclassificada, autorizando a Comissão Permanente de Licitação 
a convidar a segunda proponente com melhor IPG para demonstrar seu produto, nos prazos definidos 
no item 15.5 deste Edital. 
 
16 – PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
16.1 – O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado conforme interesse do CISAMUSEP, desde que atendidas às 
exigências do artigo 57, II da Lei de Licitações, limitado ao prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses. 
16.2 - Adjudicado o objeto da licitação, o CISAMUSEP convocará o adjudicatário para assinar o termo 
de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8666/93. 
 
16.3 - O CISAMUSEP poderá convocar os proponentes remanescentes, quando o convocado não 
assinar o contrato no prazo e condições do Edital, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado e, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8666/93.  

 
16.4 - Os prazos de que trata este item poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o artigo 
57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8666/93. 

 
17 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
17.1 – O preço da prestação de serviços somente será reajustado a partir do cumprimento do prazo de 
12 (doze) meses, pela aplicação do índice IGPM/FGV. 
 
17.2 – Ficam ressalvados os casos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 
termos do art. 65, inciso II, “d” da Lei nº 8.666/93, desde que efetivamente comprovados. 
 
18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
18.1 - Ocorrendo atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, será aplicada à contratada 
multa moratória de valor equivalente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total da 
proposta, por dia de atraso. Os períodos inferiores a 24 (vinte e quatro) horas equivalerão a um dia de 
atraso; 

 
18.2 - Pela inexecução total ou parcial das demais cláusulas do contrato, o Consórcio poderá garantido 
o princípio do contraditório e da ampla defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87 da 
Lei nº 8666/93, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato. 
 
19 - DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
 
19.1 – CONDIÇÕES GERAIS 
19.1.1 - É obrigatória a disponibilização e aceitação no sistema a ser fornecido, dos requisitos 
constantes neste item, sob pena de desclassificação. 
19.1.2 – A empresa proponente que não contemplar ATÉ 03 (TRÊS) dos requisitos obrigatórios deste 
item, deverá se comprometer a implantá-lo(s) em seu sistema, informando via documento assinado por 
seu representante legal qual (quais) item(s) não contempla, e qual será o prazo para instalação, 
respeitado os prazos pré-fixados neste edital. A empresa que não atender quaisquer dos requisitos e 
não informar o prazo para implementação será automaticamente desclassificada. 
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19.2 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
19.2.1 - Disponibilidade de todos os módulos do sistema na web, para que diferentes locais do 
Consórcio possam utilizar as ferramentas de acesso. 
19.2.2 – Deverá conter na solução do software, módulo de painel de gestão ou painel de indicadores, 
com análise em tempo real dos dados coletados nas diversas áreas dos municípios, proporcionando 
assim que os dados coletados sejam interpretados de forma rápida e eficiente, apresentando gráficos, 
planilhas e outros tipos de indicadores. 
19.2.3 – O software deverá atender os programas estaduais e federais que forem implementados ao 
Consórcio como as redes de atenção no que tange a disponibilização do sistema de cadastro, 
regulação, agendamento, faturamento, exportação de procedimentos ambulatoriais e demais 
funcionalidades. 
19.2.3.1 - As redes de atenção devem ser implantadas de acordo com a regulamentação que preconiza 
o SUS. 
19.2.3.2 – Informar o BPA ao sistema do SUS automaticamente, devendo ser corrigido eventuais erros 
de exportação, inclusive no que tange a importação dos códigos municipais.  
19.2.4. O prazo para as alterações deverá ser fixado levando em conta sua necessidade e relevância, 
não podendo ser superior a 30 dias, salvo se for de comprovada complexidade a modificação. 
19.2.4.1 – Em caso de violação ao prazo fixado, deverá ser cobrada multa constante no item 18. 
19.2.5 – O Software disponibilizado pela empresa proponente deverá ser intuitivo, de fácil acesso, com 
telas vinculadas, padrões em todos os acessos. 
19.2.5.1 – Deverá conter o painel de visualização do paciente, de modo que quando o profissional da 
área médica necessitar chamar o paciente a determinado consultório, o sistema automaticamente 
informará o seu nome, local e qual profissional lhe atenderá. 
19.2.6 – Dentro da solução de software, o módulo de faturamento deverá atender os requisitos de 
pagamento, auditoria e relatórios e outras funcionalidades que são padrões do CISAMUSEP, para tanto, 
a proponente se compromete a adaptar seu sistema aos moldes peculiares do sistema de faturamento 
do Consórcio, com prazos definidos neste edital. 
19.2.7 - Aceitar a personalização de menus dinâmicos montados de acordo e a preferência de cada um 
dos usuários. 
19.2.8. - Possuir ferramenta de chat integrada permitindo interação entre usuários devidamente 
autenticados. 
 
19.3 – Ante a discricionariedade, o CISAMUSEP levando em conta a oportunidade e conveniência, 
poderá pedir alterações futuras de um ou variados módulos do software, para melhoria de sua 
funcionalidade ou que adeque à peculiaridade do Consórcio. 
 
20 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
20.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recursos, nos termos do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.  
 
21 – ADJUDICAÇÃO 
 
21.1 – A Presidente da Comissão de Licitações do CISAMUSEP adjudicará o objeto desta licitação ao 
Concorrente, cuja proposta tenha sido considerada como substancialmente adequada aos termos do 
edital e que tenha sido avaliada como a de menor preço, desde que, tal Concorrente tenha sido 
considerado habilitado segundo os termos e cláusulas deste Edital. 
 
22 – EDITAL 
 
22.1 – Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
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Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV– Declaração de Renúncia; 
Anexo V – Carta Proposta de Preço; 
Anexo VI – Modelo de declaração do cumprimento do art. 7º da CF; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; 
Anexo VIII - Declaração Micro Empresa e ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IX – Documentos necessários para emissão do CRC; 
Anexo X - Minuta de Contrato; 
Anexo XI - Declaração contendo informações para fins de assinatura do contrato; 
Anexo XII – Termo de Responsabilidade; 
Anexo XIII – Atestado de Visita Técnica; 
Anexo XIV – Pontuação Técnica; 
Anexo XV – Protocolo de Retirada do Edital. 
 
23 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1 - A Comissão de Licitação tem autonomia para analisar todos os casos omissos, interpretar e 
dirimir dúvidas que porventura possam surgir, bem como aceitar ou não qualquer interpelação por parte 
dos participantes. 
 
23.2 - A Comissão de Licitação, durante a análise de documentos e propostas, poderá solicitar de 
qualquer proponente informação sobre a documentação exigida, fixando o prazo que julgar necessário 
para o atendimento. 
 
23.3 - O CISAMUSEP reserva-se no direito de anular e/ou revogar a presente licitação, por ilegalidade 
ou conveniência administrativa. 
 
23.4 - A participação na presente licitação com a apresentação dos envelopes de habilitação, proposta 
técnica e proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e concordância com as condições 
expressas neste Edital e seus anexos. 
 
 
 

Maringá, 09 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 04 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

14 

 

EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO DO CONTRATO:  
 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema Informatizado de Gestão, 
compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, treinamento inicial e treinamento 
durante execução do contrato, suporte técnico e manutenção com locação do software. 
 
2. NATUREZA DOS SERVIÇOS: 

Item Descrição Unid. 

01 - Parametrização e Instalação dos Softwares nos Equipamentos de 

Propriedade do Consórcio, contendo os seguintes softwares: Agendamento e 

Agendamento Online, Atendimento; Laboratório, Odontologia, Transporte, Alta 

Complexidade e Geral, Painel Eletrônico Business Intelligence, descritos no 

Termo de Referência;  

- Treinamento dos usuários (Funcionários do Consórcio, Municípios, 

Agendadores, Clínicas Credenciadas, Médicos Internos e da Rede); 

- Instalação e Treinamento Operacional do Sistema BI – Business Intelligence 

- Manutenção Técnica dos Softwares, de forma a mantê-los sempre em 

perfeita operacionalização, desde que sejam mantidas as características 

iniciais dos softwares; 

- Assistência/suporte técnico preferencialmente via chat ou via telefone/e-mail 

à equipe usuária dos softwares, de forma a dirimir eventuais dúvidas que 

surgirem durante a operacionalização. 

- Atualização de versão dos softwares, necessária ao aprimoramento dos 

mesmos. 

- Treinamentos durante a execução do contrato; 

 

 

 

 

 

12 

 

Deverão estar inclusos no valor da proposta comercial, os seguintes itens a serem 
disponibilizados e cumpridos pela Contratada: 

a) 3 (três) treinamentos in loco ao ano durante a execução do contrato, a serem realizados por 
técnicos da Contratada devidamente qualificados, com duração mínima de 8h/Dia, sendo 2 (dois) deles 
iniciais para agendadores e funcionários do Consórcio e 1 (um) com data à ser definida pela 
Contratante. (será agendada com 20 dias de antecedência a data para realização dos treinamentos).  

b) A atualização de versão dos softwares deverá ser realizada, a cada trimestre, na sede do 
Consórcio com a presença de um técnico da Contratada para treinamento com duração de 8h acerca da 
operacionalização das atualizações do software. 
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c) O Sistema deverá gerar/exportar arquivos contendo as Tabela de Procedimentos SUS e 
CISAMUSEP na extensão ”.CSV” as quais serão utilizadas no programa Sistema Online de 
Credenciamento do CISAMUSEP. 

d) O software deverá estar habilitado para integração com o sistema de regulação do estado do 
Paraná, conforme layout disponibilizado pela Secretária de Saúde do Estado. 

e) Indicar no mínimo 03 (três) técnicos que detenham total conhecimento dos Softwares 
responsáveis pelo suporte para atendimento ao Consórcio, bem como todo processo de comunicação 
entre Contratante e Contratada. Caso haja alteração/substituição destes responsáveis, esta deverá ser 
formalizada ao CISAMUSEP. 

f) Disponibilizar um número de telefone móvel de plantão para contato direto com os técnicos 
responsáveis pelo suporte, caso haja problemas com o Software nos horários fora do horário comercial 
praticado pela Contratante, inclusive aos sábados, domingos e feriados.  

g) Prazo máximo de 24 horas para apresentação de solução/posicionamento quanto às 
solicitações de adequações ou incorreções no sistema, formalizadas pela Contratante; 

h) Diante da impossibilidade de solucionar as adequações ou incorreções apresentadas no 
prazo acima estabelecido, esta deverá ser realizada, impreterivelmente, no prazo de 48 horas contadas 
a partir do envio da solicitação pela Contratante; 

i) Todas as despesas com transporte, alimentação, hospedagem, deslocamento e monitoração 
de todos os profissionais da Contratada envolvidos nos treinamentos, custos de implantação e 
manutenção do software ficarão a cargo da Contratada. 

j) A instalação dos sistemas, bem como os serviços de reprocessamento, conversão, 
customização e migração dos dados, se necessários, deverão ser iniciados em até 02 (dois) dias após a 
entrega da Nota de Empenho ao vencedor da licitação e deverá ser concluída em até 30(trinta) dias a 
contar de seu início, mediante entrega, pelo Consórcio, dos elementos, informações e dados 
necessários para a sua execução, bem como deverá ser monitorado diariamente no período de 03(três) 
meses para eventuais ajustes; 

k) No que concerne a integração do sistema com os municípios consorciados, o prazo para a 
liberação do layout será progressivo, de acordo com o cronograma que será programado junto a 
empresa contratada;  

l) O prazo para integração com os municípios não poderá ultrapassar 3 (três) meses à partir da 
entrega da Nota de Empenho ao vencedor da licitação. 

m) A fim de comprovar a capacidade técnica operacional da empresa a ser Contratada para 
execução de serviços afins ao objeto desta solicitação, a empresa deverá apresentar, 
impreterivelmente, no mínimo 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica expedido por Consórcio 
Público de Saúde composto por no mínimo 20 municípios. 

 
3. DEFINIÇÕES: 
 

Entende-se por Implantação: a carga dos dados, a instalação e disponibilização do software nos 
servidores e estações de trabalho disponibilizadas pela CONTRATANTE e treinamento dos servidores 
designados.  

Entende-se por Suporte técnico operacional: serviços técnicos de informática limitados à 
operacionalização do software.  

Entende-se por Atualizações de versão: adequação do software as alterações das legislações 
federal, estadual e municipal.  

Entende-se por Treinamento: aquisição sistemática de conhecimentos, conceito, regras ou 
habilidades necessárias à operacionalização do software que é objeto da presente licitação.  

Entende-se por Integração: a disponibilização necessária para que outras empresas 
interessadas do ramo de saúde pública possam trabalhar em conjunto, habilitando as ferramentas 
necessárias para que possam formar um conjunto de sistemas que trabalhe como um todo.  
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4 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS: 
 

Lote único: Os sistemas a serem fornecidos serão compostos por módulos que atendam aos 
requisitos de funcionalidade, que esteja nos mesmos ambientes tecnológicos e que sejam fornecidos 
por um único fornecedor. 

 
4.1 - AMBIENTE TECNOLÓGICO 

O Consórcio possui o seguinte ambiente tecnológico: 
- Sistema operacional: Windows Server 2008 R2; 
- Servidor de Arquivos: Windows Server 2008 R2; 
- Comunicação entre os servidores e as estações utilizará protocolo TCP/IP; 
- Estação de trabalho: utilizado área de trabalho remota, logo, sistema Windows Server 
2008 R2. 

Em caso de necessidade de outros softwares / licenciamentos que a Consórcio não possua, será 
de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das licenças necessárias em nome do 
CISAMUSEP, sem qualquer custo para esta. 
 
4.2 - CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL 

Deverá ser um sistema multiusuário, com controle de execução de atividades básicas integradas 
on-line, sem riscos de travamento, corrupção de dados ou obtenção de informações erradas; 

Os relatórios e formulários devem ser impressos em impressoras de tecnologia laser sem a 
necessidade de formulários pré-impressos. 

Somente usuários autorizados poderão executar tarefas. Deve ser permitido especificar o nível 
de acesso para cada usuário ou grupo de usuário; 

As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar histórico), 
de forma a possibilitar auditorias futuras; 

Sem limite de número de usuários que acessam cada módulo dos sistemas; 
Banco de dados sem custo de licença ou aquisição para a CONTRATANTE. 
 

4.3 - DOCUMENTAÇÃO  
Fornecer juntamente com a Proposta Técnica – Envelope 02 à seguinte documentação:  

-Manual do usuário, que permita uma utilização adequada dos softwares licitados, por 
técnicos e usuários da CONTRATANTE;  

-Descrição das funcionalidades dos sistemas a fim de permitir a verificação da pontuação 
técnica – Anexo XIV;  

- Descrição os requisitos tecnológicos necessários para implantação dos sistemas – 
linguagem em que foram desenvolvidos os “software”, do banco de dados adotado, do ambiente 
operacional, do software de rede em que opera, e da configuração mínima de hardware necessária para 
o perfeito funcionamento;  

Fornecer quando da implantação dos softwares à seguinte documentação:  
- Modelo de dados (modelo Entidade Relacionamento); 
- Dicionário de Dados, com as definições sobre Entidades, Atributos, Relacionamentos e 

Domínios; 
 - Senhas de acesso ao banco de dados. 

 
4.4 - REQUISITOS GERAIS 

Todo o processo de levantamento de requisitos e analises, durante o processo de customização, 
deverá ser feito em conjunto com os funcionários do Consórcio incluindo técnicos do Departamento de 
Informática, para todos os itens a serem adaptados pelo licitante; 
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Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas 
licitados. Isto requer efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a serem 
convertidos e seus relacionamentos; 

LOTE ÙNICO: executar os serviços de migração dos dados existentes, nos atuais cadastros e 
tabelas dos sistemas licitados, utilizando os meios disponíveis no Consórcio. O CISAMUSEP fornecerá 
o arquivo dos dados para migração. 

 
5 - REQUISITOS ESPECÍFICO DOS SISTEMAS POR ÁREA 

 
Deverão ser enviados os requisitos constantes deste item junto ao Anexo XVI - Pontuação 

Técnica, demonstrando se atende ou não as especificações, caso atenda a descrição do item, deverá 
comprovar através de documentos, imagens ou qualquer outro modo, a veracidade no atendimento dos 
itens. 

 

Características 

Número 

do item 

Atende 

(Sim/Não) 

5.1 - Agendamento 

Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de saúde específica ou 

para todas as unidades de saúde como central de agendamentos. 
1 

 

Possibilitar a configuração de agendas de consultas por período, dias da 

semana e intervalo de horário. Possibilitar a configuração de consultas por 

horário (conforme tempo de atendimento) ou quantidade, por motivos de 

consultas específicos, todos ou exceto informados. Possibilitar definir horário de 

atendimento específico para unidade de saúde ou todas. 

2 

 

Possibilitar a configuração de agendas de exames por período, dias da semana 

e intervalo de horário. Possibilitar a configuração de exames por quantidade ou 

quantidade por tempo (conforme tempo de atendimento), para todos os exames 

ou específicos. Possibilitar definir horário de atendimento específico para 

unidade de saúde ou todas. 

3 

 

Possibilitar a distribuição de vagas para consultas ou exames conforme a 

população atendida pelas unidades de saúde. Conforme a quantidade de 

consultas ou exames disponíveis calcular a quantidade de vagas para cada 

unidade de saúde proporcionalmente à população atendida. 

4 

 

Possibilitar a configuração de cotas de consultas e exames por quantidade e/ou 

valor orçado para o período. Possibilitar configurar cotas de consultas e exames 

por unidade de saúde de atendimento, convênio, profissional, especialidade ou 

exame, motivos de consultas específicos ou exceto informados. 

5 

 

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 04 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

18 

 

Conforme o motivo do cancelamento de atendimento de consultas e/ou exames 

possibilitar o retorno de cota para utilização em novo agendamento. 
6 

 

Possibilitar o bloqueio de agendas de profissionais, não permitindo 

agendamentos por período, unidade de saúde de atendimento, profissional, 

especialidade ou horários de unidades de saúde externas. 

7 

 

Ao cadastrar bloqueios de agendas possibilitarem o cancelamento dos 

agendamentos já realizados para o período. 
8 

 

Possibilitar o bloqueio dos horários de atendimento de exames, não permitindo 

agendamentos por período, unidade de saúde de atendimento, exame ou 

horários de unidades de saúde externas. 

9 

 

Controlar feriados bloqueando agendamentos de consultas e exames para a 

data. 
10 

 

Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório ou prestador de 

serviços definindo os convênios pelos quais cada exame é realizado. 
11 

 

Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo de idade para 

atendimentos de usuários por especialidade dos profissionais. 
12 

 

Possibilitar agendamentos de consultas selecionando especialidade, 

profissional ou unidade de saúde. Possibilitar informar motivo da consulta e 

unidade de saúde de origem. 

13 

 

Possibilitar o agendamento de consultas informando um dos convênios 

vinculados ao profissional na unidade de saúde. 
14 

 

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de consultas 

definindo profissionais e unidades de saúde com necessidade de controle. 
15 

 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de reconsultas quando não existir 

consulta anterior em período parametrizado. 
16 

 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de consultas por profissional ou 

especialidade em mesma data. 
17 

 

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de exames 

definindo unidades de saúde com necessidade de controle. 
18 

 

Possibilitar o agendamento de procedimentos por sessões informando 

quantidade e distribuindo automaticamente as datas e horários de agendamento 

das sessões conforme disponibilidade. Considerar cotas de agendamentos 

disponíveis. 

19 

 

Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando motivo. 20  
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Possibilitar o envio do relatório de cancelamento de agendamentos de 

consultas/exames, individualmente para o Operador/Agendador. 
21 

 

Possibilitar limitar o agendamento do mesmo usuário para o mesmo profissional 

e para a mesma data. 
22 

 

Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias 

de agendamentos conforme capacidade e agendamentos já realizados por 

profissional e exame. 

23 

 

Consistir e visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os 

saldos das cotas cadastradas para o período do agendamento. 
24 

 

Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na 

última consulta ou exame agendado. 
25 

 

Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a assinatura do 

agendador. 
26 

 

Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e exames com código de 

barras que identifique unicamente o agendamento. 
27 

 

Possibilitar o registro de recomendações para consultas e exames por unidade 

de saúde de atendimento. Possibilitar o complemento de recomendações para 

exames. 

28 

 

Possibilitar o controle das salas de atendimentos de consultas e exames por 

horário imprimindo nos comprovantes para orientação dos usuários no 

atendimento. 

29 

 

Possibilitar a transferência de agendamentos de consultas e exames por 

unidade de saúde, profissional ou exame, unidade de saúde de origem, data e 

horário informando a unidade de saúde, profissional, especialidade e horário de 

destino consistindo a disponibilidade de horários e cotas. Considerar os 

períodos de bloqueios de agendas de profissionais e exames. 

30 

 

Possibilitar o controle das listas de espera de consultas e exames por 

prioridade. Possibilitar controlar a solicitação de inclusão em lista de espera de 

consultas e exames. Controlar lista de espera de usuários por especialidade, 

profissional e exames identificando unidade de saúde de origem, solicitante e 

prioridade. 

31 

 

Possibilitar a importação de usuário da lista de espera nos agendamentos de 

consultas e exames. Possibilitar a baixa ou exclusão dos usuários na lista de 

espera ao obter o agendamento ou autorização de consulta ou exame. 

32 
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Possibilitar controlar cada etapa dos usuários em lista de espera identificando 

data, horário, responsável, prioridade, situação e agendamento obtido. 

33 

 

 

Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera somente pela 

unidade de saúde de origem do usuário ou por unidade central de 

agendamento. 

34 

 

Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera. 35  

Possibilitar a autorização de consultas e exames para prestadores externos 

informando prestador, profissional e especialidade ou exame, data e horário. 

Possibilitar informar o convênio para faturamento mostrando os respectivos 

valores dos procedimentos autorizados. 

36 

 

Possibilitar limitar a quantidade de autorizações de exames para cada usuário 

em um período determinado. Consistir a existência de cotas disponíveis 

conforme a unidade de saúde de atendimento e o critério definido na cota. 

37 

 

Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do usuário por tipo 

de agendamento (consultas médicas, consultas odontológicas, exames, 

sessões, transportes e apoios). 

38 

 

Emitir relatório de bloqueios de agendas de profissionais e/ou exames, com 

totais por profissional, exame, motivo da falta, unidade de saúde de 

atendimento. 

39 

 

Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame em determinada 

data identificando horário, usuário, número do CNS - Cartão Nacional de Saúde, 

especialidade. 

40 

 

Emitir relatório com agendamentos (consultas, exames) realizados e 

capacidade disponível mostrando percentual sobre disponibilidade. 
41 

 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de consultas por unidade de 

saúde, profissional, especialidade mostrando a capacidade de atendimento, 

agendamentos já realizados, bloqueios e saldo disponível. 

42 

 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de exames por unidade de saúde, 

exame mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos já realizados, 

bloqueios e saldo disponível. 

43 

 

Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de agendamentos 

mostrando quantidade disponibilizada, agendamentos, sobras obtidas, 

atendimentos realizados, faltas, percentual de aproveitamento em relação à 

quantidade disponibilizada. 

44 
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Emitir relatórios comparativos de: 

 - Agendamentos nas unidades de saúde em anos e meses anteriores, com 

percentual de aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

 - Agendamentos dos profissionais em anos e meses anteriores, com percentual 

de aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

 - Agendamentos de especialidades em anos e meses anteriores, com 

percentual de aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

 - Agendamentos de exames em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

- Agendamentos por bairro em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

 - Agendamentos por logradouro em anos e meses anteriores, com percentual 

de aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

- Eficiência de agendamento por município, especialidade, por profissional, por 

mês, anual e total do CISAMUSEP, por convenio, por agrupamento de 

convenio, tendo como parâmetro a cota disponibilizada expurgado eventuais 

cancelamento de agenda em relação a presença recepcionada.  

- Percentual de faltas, por município, especialidade, por profissional,  por mês, 

anual e total do CISAMUSEP, por convenio, por agrupamento de convenio, 

tendo como parâmetro a cota agendada expurgado eventuais cancelamento de 

agenda em relação a falta do paciente expurgado falta de médico. 

- Comparativo de procedimentos necessários de  acordo com Portaria Federal 

1101, ou outra que o Governo Federal vier a usar, tendo coeficiente da 

população que efetivamente utiliza o SUS, por município, por microrregional, e o  

total do disponibilizado pelo CISAMUSEP, bem como comparar o 

disponibilizado pelo CISAMUSEP acrescido  dos serviços adquiridos através do  

convênio financeiro. 

- Evolução dos procedimentos especializados mensal e anual, dos serviços 

disponibilizados no ambulatório, por especialidade, por convênio, por 

agrupamento de convênio. 

45 
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Gerar gráficos de: 

 - Profissionais com maiores bloqueios de agendas por motivo da falta. 

 - Profissionais, especialidades, unidades de saúde com maiores quantidades 

de agendamentos em um período. 

 - Profissionais especialidades com maiores disponibilidades de agendamentos. 

 - Exames com maiores quantidades de agendamentos em um período. 

- Lista de espera por profissional, especialidade, exame, bairro com maiores 

quantidades de usuários na lista de espera. 

- Eficiência de agendamento por município, especialidade, por profissional, por 

mês, anual e total do CISAMUSEP, por convenio, por agrupamento de 

convenio, tendo como parâmetro a cota disponibilizada expurgado eventuais 

cancelamento de agenda em relação a presença recepcionada.  

- Percentual de faltas, por município, especialidade, por profissional, por mês, 

anual e total do CISAMUSEP, por convenio, por agrupamento de convenio, 

tendo como parâmetro a cota agendada expurgado eventuais cancelamento de 

agenda em relação à falta do paciente expurgado falta de médico. 

- Comparativo de procedimentos necessários de acordo com Portaria Federal 

1101, ou outra que o Governo Federal vier a usar, tendo coeficiente da 

população que efetivamente utiliza o SUS, por município, por microrregional, e o  

total do disponibilizado pelo CISAMUSEP, bem como comparar o 

disponibilizado pelo CISAMUSEP acrescido  dos serviços adquiridos através do  

convênio financeiro. 

- Evolução dos procedimentos especializados mensal e anual, dos serviços 

disponibilizados no ambulatório, por especialidade, por convênio, por 

agrupamento de convênio. 

46 

 

 

5.2 - ATENDIMENTO 

Possuir prontuário eletrônico, de acordo com a legislação, que atenda os 

seguintes estágios de atendimento: recepção de usuários, triagem/preparo de 

consultas e atendimento médico conforme estrutura das unidades de saúde. 

1 

 

Permitir recepção de usuários pré-agendados com possibilidade de inclusão de 

usuários de procura espontânea, com seleção da ordem de atendimento. 

Possibilitar a recepção de usuários por leitura de códigos de barras dos 

agendamentos. 

2 
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Possibilitar a utilização de biometria para identificação de usuários. 3  

Permitir o registro de triagem ou preparo de consultas de cada usuário (peso, 

altura, pressão arterial, pulsação arterial, frequência respiratória, cintura, quadril, 

perímetro cefálico, glicemia capilar, saturação) durante a pré-consulta. Permitir 

registrar os procedimentos realizados pela triagem de consultas. Permitir 

informar saída do atendimento com informação de encaminhamentos quando os 

usuários que não necessitam atendimento médico. 

4 

 

Calcular automaticamente o IMC – Índice de Massa Corpórea, ICQ – Índice de 

Cintura Quadril, estado nutricional para criança, adolescente, adulto e idoso 

conforme idade do usuário. 

5 

 

Possibilitar a configuração de obrigatoriedade de preenchimento de peso, altura 

e pressão arterial conforme ciclo de vida dos usuários (criança, adolescente, 

adulto e idoso) conforme definido em cada local de atendimento. 

6 

 

Possibilitar avaliação de risco com avaliação de dor, classificação de risco 

(Protocolo de Manchester) e Escala de Glasgow. 
7 

 

Possibilitar informar protocolo e ocorrências classificando automaticamente o 

risco. Identificar os usuários através da respectiva cor e ordenando conforme a 

classificação de risco e tempo de espera. 

8 

 

Possibilitar o acesso remoto ao prontuário para consulta pelos 

médicos/odontólogos das UBS dos municípios consorciados, com 

cadastramento, senha e login. 

9 

 

Possuir o registro de atendimentos médicos complementando a triagem/preparo 

de consulta do usuário com informações de anamnese, queixas, exame físico, 

histórico clínico, procedimentos realizados pelo médico, prescrições de 

medicamentos, requisições de exames, prescrição oftalmológica, diagnósticos e 

encaminhamentos. Listar os usuários previamente triados identificando 

respectiva cor e ordenando conforme a classificação de risco e tempo de 

espera. Possibilitar o encaminhamento de usuários para observação ou 

internação. Identificar automaticamente os usuários já atendidos pela 

triagem/preparo de consulta que aguardam pelo atendimento médico. 

10 

 

Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento médico com todas as 

informações dispostas em ficha contínua. Disponibilizar atalho para acesso e 

posicionamento direto por funcionalidade da ficha de atendimento. 

11 
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24 

 

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de 

comparecimento, orientações, requisição de exames e guia de referência e 

contra referencia. 

12 

 

Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do usuário 

por ordem cronológica de data. 
13 

 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário 

atendido. 
14 

 

Possibilitar o encaminhamento automático do usuário atendido para retirada de 

medicamentos prescritos. 
15 

 

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando orientações 

a usuários pela metodologia CIPESC – Classificação Internacional das Práticas 

de Enfermagem em Saúda Coletiva. 

16 

 

Possibilitar que no momento da prescrição do médico, seja possível identificar 

medicamentos de uso contínuo, via de administração e se o medicamento está 

disponível no estoque da farmácia da unidade. Possibilitar que seja pesquisado 

pelo nome comercial dos medicamentos. 

17 

 

Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos 

existentes em estoque, para medicamentos controlados (por categoria) e 

demais medicamentos. 

18 

 

Emitir histórico do atendimento realizado, contendo a triagem do usuário, 

anamnese, exame físico, procedimentos realizados, prescrições de 

medicamentos, solicitações de procedimentos, diagnóstico e encaminhamentos. 

19 

 

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita 

possibilitando informar posologias e quantidades distintas. 
20 

 

Possibilitar repetir prescrições de medicamentos no mesmo atendimento 

informando novas composições e quantidades para os medicamentos. 
21 

 

Emitir receituário de prescrição oftalmológica. 22  

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para internação 

ambulatorial com informação de acompanhamento e alta do usuário. 
23 

 

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para atendimento 

psicossocial preenchendo e imprimindo a solicitação de atendimentos RAAS – 

Atendimento Psicossocial. 

24 
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25 

 

Possibilitar o registro de informações clínicas (alergias, doenças) dos usuários. 

No momento do atendimento de consulta, atendimento odontológico, 

internação, aplicação de vacinas devem ser automaticamente visualizadas as 

informações cadastradas para o usuário. 

25 

 

Possibilitar a restrição da visualização no prontuário de atendimentos realizados 

em unidades de saúde definidas. 
26 

 

Manter no sistema, histórico de todos os prontuários vinculados e que foram 

unificados, com seus respectivos números, datas e demais dados 

individualmente. 

27 

 

Permitir reverter à unificação de prontuários 28  

No prontuário eletrônico, na pesquisa por usuário, vincular seu status de 

presente ou ausente em seu histórico. 
29 

 

Permitir visualizar no campo de atendimento, apenas usuários que foram 

recepcionados no Consórcio. 
30 

 

No prontuário eletrônico, permitir a recepção de pacientes e ordenar na agenda 

do médico pela ordem de senha do usuário. 
31 

 

No prontuário eletrônico, permitir a ordenação automática para usuários 

prioritários por idade (acima de 60 anos). 
32 

 

Permitir bloquear idade (máxima e mínima) para agendamento de Consultas e 

Exames 
33 

 

Permitir limitar idade (máxima e mínima) para agendamento de Consultas 34  

Permitir a substituição de agendamento de usuários para consultas/exames fora 

do período estipulado pelo Consórcio, somente para operadores autorizados 

para tal. 

35 

 

Gerar processos de notificação quando ocorrer CIDs de notificação obrigatória 

para investigação dos casos. 
36 

 

Possibilitar o registro das informações completas de atendimentos de consultas 

médicas realizados em atendimentos não informatizados. Possibilitar restringir 

os operadores concedendo acesso para registro dos atendimentos conforme 

profissional e período. 

37 

 

Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas unidades de saúde 

com atendimento não informatizado incluindo os procedimentos realizados. 
38 

 

Possibilitar a digitação de procedimentos simplificados realizados por setores 

especializados (inalação, enfermagem). 
39 
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26 

 

Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de usuários 

apresentando informações de vacinas, dosagens, data prevista ou quantidade 

de dias em atraso. 

40 

 

Possibilitar estimar a quantidade mensal de procedimentos a serem realizados 

em cada unidade de saúde. Emitir relatório comparando a estimativa com o 

realizado em cada procedimento, emitindo percentual atingido da programação. 

41 

 

Possibilitar a configuração de modelos de receituários de medicamentos 

distintos para cada médico. 
42 

 

Possibilitar mesmo com queda da conectividade, registros da lista de usuários 

recepcionados na unidade e impressão de ficha de atendimento. No retorno da 

conectividade possibilitar a sincronização das recepções realizadas 

desconectadas. 

43 

 

Possibilitar o registro de atividades coletivas informando data, duração, 

população, profissionais, procedimentos realizados e usuários atendidos. 
44 

 

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS-AD Atenção 

Domiciliar identificando usuário, unidade de saúde, origem, CID e destino.  
45 

 

Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar. 46  

Possibilitar o registro de atendimentos de RAAS-AD Atenção Domiciliar 

informando data, horário, profissional, especialidade, procedimentos, CID, 

equipe. Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar 

listando os procedimentos realizados. 

47 

 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-AD Atenção Domiciliar por usuário, 

unidade de saúde, período e situação apresentando informações das 

solicitações e atendimentos. 

48 

 

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS-PSI Psicossocial 

identificando usuário, situação de rua e uso de álcool ou drogas, unidade de 

saúde, origem, CID e destino. Possibilitar a impressão do formulário da atenção 

psicossocial no CAPS. 

49 

 

Possibilitar o registro de atendimentos de RAAS-PSI Psicossocial informando 

data, horário, profissional, especialidade, procedimentos, CID, local da 

realização. Possibilitar a impressão do formulário da atenção psicossocial no 

CAPS listando os procedimentos realizados. 

50 
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27 

 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-PSI Psicossocial por usuário, 

unidade de saúde, período e situação apresentando informações das 

solicitações e atendimentos. 

51 

 

Possibilitar o controle de Tetos Financeiros de PPI - Programação Pactuada e 

Integrada sobre procedimentos realizados nos atendimentos ambulatoriais e 

internações. Possibilitar definir grupos de procedimentos. Emitir relatórios por 

valor ou quantidade comparando tetos e procedimentos ambulatoriais e 

hospitalares realizados. 

52 

 

Possibilitar inserir impressos médicos diversos e que os mesmos possam ser 

editados pelos profissionais da nossa instituição. 
53 

 

Emitir relatório dos atendimentos constando diagnósticos, procedimentos 

realizados, prescrições de medicamentos, encaminhamentos, requisição de 

procedimentos, prescrições oftalmológicas, possibilitando detalhamento das 

informações de cada ficha de atendimento. Possibilitar totalizar atendimentos 

realizados por profissional, especialidade, unidade de saúde, motivo da 

consulta, município do usuário, bairro, faixa etária. 

54 

 

Emitir relatório de CIDs de notificação diagnosticadas detalhando os 

acompanhamentos e ações realizadas. 
55 

 

Emitir relatório de tempo gasto nas etapas de atendimento (recepção, triagem e 

atendimento médico), tempo de espera entre cada etapa, média de tempo gasto 

no atendimento de cada etapa. Possibilitar totalizações por unidade de saúde, 

setor de atendimento, profissional e especialidade. 

56 

 

Emitir relatórios de solicitações de RAAS – Atenção Domiciliar e RAAS – 

Psicossocial com totalizações por unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, 

município. 

57 

 

Emitir relatórios de atendimentos de RAAS – Atenção Domiciliar e RAAS – 

Psicossocial com totalizações por unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, 

município, profissional, procedimento, classificação de serviço. 

58 
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28 

 

Emitir relatórios comparativos de: 

 - Atendimentos realizados em anos e meses anteriores, com percentual 

de aumento ou diminuição nos atendimentos realizados em cada período. 

 - CIDs diagnosticadas em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nas CIDs diagnosticadas em cada período. 

 - Encaminhamentos realizados em anos e meses anteriores, com 

percentual de aumento ou diminuição nos encaminhamentos realizados em 

cada período. 

59 

 

Gerar gráficos de: 

 - unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, 

com maiores quantidades de atendimentos realizados. 

 - unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, 

com maiores quantidades de diagnósticos, procedimentos realizados, 

encaminhamentos, procedimentos solicitados. 

60 
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29 

 

 

5.3 – LABORATÓRIO 

Permitir configurar exames conforme dados necessários para digitação de 

resultados e impressão de mapas de trabalho e laudos.  
1 

 

Identificar os exames com interfaceamento com equipamento laboratoriais. 2  

Identificar exames com necessidade de autorização de realização para cada 

laboratório. 
3 

 

Permitir a recepção de usuários informando os exames a realizar. Possibilitar a 

recepção de usuários por leitura de códigos de barras dos agendamentos. 

Possibilitar informar a unidade de saúde de coleta, profissional solicitante e a 

realização de exames em gestantes e critério de urgência. Possibilitar informar 

o material e CID consistente para cada exame. 

4 

 

Importar automaticamente os exames solicitados por requisição de exames no 

prontuário eletrônico. 
5 

 

Gera código e senha para impressão de resultado diretamente pelo usuário. 6  

Emitir etiquetas com códigos de barra para os diferentes materiais e bancadas 

de trabalho. 
7 

 

Possibilitar reimprimir etiquetas selecionando os exames para reimpressão. 8  

Possibilitar imprimir mapa de resultado e comprovante de retirada. 9  

Possibilitar o controle de autorização de realização de exames de alto custo ou 

dentro do prazo de validade registrando a autorização ou indeferimento, 

responsável e descrição detalhando o motivo. 

10 

 

Possibilitar o controle da coleta de materiais de exames dos usuários. Identificar 

a coleta de materiais de exames por leitura de etiqueta com código de barra. 

Possibilitar informar o material coletado para o exame. Informar a coleta de 

materiais conforme etiqueta de material e bancada. 

11 

 

Possibilitar a digitação dos resultados de exames. Identificar os exames por 

leitura de etiqueta com código de barra.  
12 

 

Possibilitar o bloqueio por idade do exame para agendamento. (De acordo com 

o Ministério da Saúde). 
13 

 

Consistir valores mínimos e máximos para cada informação dos resultados de 

exames. 
14 

 

Identificar usuários com resultados incompletos ou não informados. 15  
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30 

 

Controlar os diferentes métodos de realização utilizados para cada exame. 16  

Possibilitar informar o profissional responsável pelo exame restringindo ao 

profissional a liberação eletrônica do resultado de exame. 
17 

 

Possibilitar informar CID consistente para cada exame para fins de faturamento 

de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial. 
18 

 

Permitir a digitação de resultados para exames de radiologia. 19  

Permitir a assinatura eletrônica de laudos de exames laboratoriais. Identificar os 

exames por leitura de etiqueta com código de barra. Identificar o operador, data 

e horário da assinatura eletrônica. 

20 

 

Verificar a realização de exames em que o resultado ainda esteja válido 

conforme quantidade de dias parametrizados para o exame, notificando 

operador do sistema. 

21 
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31 

 

Permitir o registro de entrega e a impressão dos laudos de exames diretamente 

pelas unidades de saúde de origem do usuário.  
22 

 

Restringir a impressão de laudos de exames controlados (Ex.: HIV) somente ao 

laboratório que realizou o exame. 
23 

 

Acompanhar de forma visual o trâmite dos exames incluídos para realização 

(coleta de material, digitação de resultado, assinatura eletrônica, entrega de 

exames) possibilitando identificar em qual estágio o exame se encontra 

pendente. 

24 

 

Imprimir comprovante com data prevista para retirada dos exames. 25  

Emitir mapa de trabalho de forma individual, por mapa, por profissional 

solicitante, considerando critério de urgência e não emitidos. 
26 

 

Emitir resultados de exames de forma individual, por mapa, por profissional 

solicitante, considerando critério de urgência e resultados não emitidos. 
27 

 

Possibilitar a comunicação com sistemas de interfaceamento de equipamentos 

laboratoriais enviando as informações de coleta e obtendo os resultados de 

exames automaticamente à medida que são realizados. 

28 

 

Possibilitar direcionar as impressões de etiquetas, mapas e resultados de 

exames diretamente para impressoras pré-definidas. 
29 

 

Emitir relatório de exames realizados por quantidade e/ou valor, com totais por 

unidade de saúde, exame, profissional, mapa. Detalhar percentual dos exames 

realizados. 

30 

 

Emitir relatório comparativo de exames realizados em anos e meses anteriores, 

com percentual de aumento ou diminuição nos exames realizados em cada 

período. 

31 

 

Gerar gráfico de unidades de saúde, exames, procedimentos, mapas, 

solicitante, bairro, faixa etária, com maiores quantidades e/ou valores de 

exames realizados. 

32 
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32 

 

5.4 - ODONTOLOGIA 

Permitir configurar os procedimentos odontológicos para que apresentem cores 

no odontograma e identifique sua utilização (por dente, por face, geral, dente 

decíduo ou permanente). 

1 

 

Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em grupos. 2  

Permitir elaborar questionário de anamnese de usuários com perguntas 

configuráveis por sexo e idade. 
3 

 

Permitir recepção automática de usuários pré-agendados com possibilidade de 

inclusão de usuários de procura espontânea, com seleção da ordem de 

atendimento. Possibilitar verificação de pendências de vacinas dos usuários 

atendidos. 

4 

 

Possibilitar o registro de triagem odontológica informando profissional e 

especialidade da triagem, pressão, temperatura, peso, altura e justificativa do 

atendimento. Possibilitar o registro de procedimentos gerando faturamento em 

BPA – Boletim de Produção Ambulatorial. 

5 

 

Permitir registro do atendimento odontológico com informação dos 

procedimentos realizados em odontograma. Possibilitar o registro de 

diagnóstico individual dos dentes incluindo detalhamento. Permitir a 

programação de procedimentos a realizar para o usuário atendido. Possibilitar a 

visualização dos atendimentos realizados anteriormente para o usuário.  

6 

 

Possibilitar a visualização do diagnóstico dos dentes e os procedimentos em 

cores no odontograma. 
7 

 

Emitir a ficha do atendimento odontológico com impressão do odontograma, 

prescrição de medicamentos, requisições de exames, guia de referência e 

contra-referência. 

8 

 

Imprimir atestado, declaração de comparecimento, orientações e autorização 

para exodontia. 
9 

 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário 

atendido. 
10 
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33 

 

Possibilitar a consulta de histórico de todos os atendimentos odontológicos por 

usuário mostrando odontograma completo, profissionais de atendimento, 

triagem odontológica, diagnósticos, procedimentos realizados, procedimentos 

odontológicos, prescrições de medicamentos, procedimentos solicitados, 

encaminhamentos, documentos emitidos, atividades coletivas. 

11 

 

Permitir digitação de anamnese com impressão de formulário. 12  

Possibilitar digitação de atendimentos odontológicos realizados por unidades de 

saúde com atendimento não informatizado. 
13 

 

Emitir relatório de atendimentos odontológicos constando procedimentos 

realizados, encaminhamentos, exames solicitados. Possibilitar totalizar 

atendimentos realizados por profissional, especialidade, unidade de saúde, 

município do usuário, bairro, faixa etária. 

14 

 

Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados com quantidades 

realizadas em cada face, por procedimento, dente, profissional, especialidade. 
15 

 

Emitir relatório de usuários com procedimentos programados na odontologia 

com determinado tempo de atraso no comparecimento para realização. 
16 

 

Emitir relatórios comparativos de: 

 - atendimentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, 

com percentual de aumento ou diminuição nos atendimentos realizados em 

cada período. 

 - procedimentos odontológicos realizados em anos e meses 

anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos procedimentos 

odontológicos realizados em cada período. 

 - encaminhamentos odontológicos realizados em anos e meses 

anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos encaminhamentos 

odontológicos realizados em cada período. 

 - requisições de procedimentos odontológicos em anos e meses 

anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas requisições de 

procedimentos odontológicos em cada período. 

17 
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34 

 

Gerar gráficos de: 

 - unidades de saúde, procedimentos odontológicos, dentes, 

profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, com maiores quantidades e/ou 

valores de atendimentos odontológicos realizados. 

 - unidades de saúde, procedimentos odontológicos, dentes, 

profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, com maiores quantidades e/ou 

valores de procedimentos odontológicos realizados. 

 - procedimentos odontológicos, grupo, bairro, faixa etária, com maiores 

quantidades e/ou valores de programação de procedimentos odontológicos. 

18 

 

 

5.5 - TRANSPORTE 

O sistema de saúde está organizado de forma regionalizada, onde os serviços 

não disponíveis no próprio município são prestados em outros domicílios. Nesse 

sentido, o sistema deverá proporcionar a configuração das rotas, identificando 

os municípios de destino e o veículo que será utilizado, bem como, o 

agendamento prévio com os horários e locais de partida, além de possibilitar a 

classificação das despesas de viagens em grupos, permitindo com isso a 

emissão de relatórios sintéticos de despesas, além do controle dos custos e 

ajustes de viagens. 

1 

 

 Possibilitar a definição das rotas identificando os municípios de destino, local e 

motivo do atendimento, além do veículo e sua capacidade de transporte para 

cada rota definida. 

2 

 

Permitir a configuração de agendamento de pacientes para transporte por rota, 

com os horários de partida e quantidade de usuários para cada veículo. 
3 

 

Possibilitar a definição do valor de cada viagem, atribuindo o custo do transporte 

por usuário de cada viagem para apurar o gasto do município com o transporte 

de pacientes. 

4 

 

Possibilitar o cadastro de locais de destino constando juntamente o endereço, 

para transporte de usuários atendidos fora do município. 
5 

 

Possibilitar o agendamento de transporte de pacientes, com identificação da 

rota, local de destino, motivo do transporte, local de embarque e horário de 

partida, bem como dos eventuais acompanhantes. 

6 
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35 

 

Possibilitar a vinculação entre agendamento de consulta/exame e procedimento 

a ser realizado no Ambulatório CISAMUSEP e a reserva no ônibus que realizará 

o Transporte Sanitário. 

7 

 

Proporcionar a condição para lançamento de valores de adiantamento de 

recursos financeiros para viagens, com posterior ajuste, para lançamentos das 

despesas e controle das viagens e veículos. 

8 

 

Gerar relatórios descritivos e gráficos, dinamicamente e em tempo real sobre as 

condições e situações que envolvem o transporte de pacientes no município. 
9 

 

Possibilitar o agendamento de pacientes com a opção de ida e volta; gerando 

relatórios separadamente. 
10 

 

 

5.6 - ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE 

Possibilitar definir a situação dos laudos de APACs conforme trâmite 

estabelecido pelo Consórcio. 
1 

 

Possibilitar o controle de numeração de APAC geral ou por faixas para cada 

prestador. 
2 

 

Possibilitar a digitação de laudos de APACs obtendo as informações 

necessárias para exportação para faturamento no aplicativo SIA do Ministério 

da Saúde (quimioterapia, radioterapia, nefrologia, cirurgia bariátrica, 

medicamentos e prótese mamária). Possibilitar classificar o teto financeiro e o 

município referente à despesa. 

3 

 

Possibilitar informar os procedimentos solicitados na APAC. 4  

Possibilitar o controle de autorizações de APACs identificando o responsável 

pela autorização e validade da APAC. 
5 

 

Possibilitar definir os municípios com acesso a cada procedimento de Alta 

Complexidade. 
6 

 

Permitir a emissão de APACs por data, prestador, usuário, situação do laudo, 

controlando automaticamente o intervalo de numeração. 
7 

 

Possibilitar a digitação do faturamento de APACs por competência informando 

procedimentos, especialidades e quantidades. Possibilitar a visualização dos 

procedimentos solicitados com o saldo restante para faturamento. 

8 

 

Possibilitar a impressão de espelho do faturamento de APACs. 9  
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36 

 

Possibilitar a auditoria de APACs identificando o auditor, data e observações. 

Possibilitar a visualização dos procedimentos solicitados com a quantidade 

solicitada, faturada e saldo. 

10 

 

Possibilitar a visualização do faturamento de procedimentos por competência. 11  

Possibilitar a impressão da auditoria. 12  

Permitir a exportação das informações completas dos laudos de APACs por 

competência para faturamento no aplicativo SIA do Ministério da Saúde. 
13 

 

Possibilitar o controle das etapas de trâmite das APACs identificando situação, 

data de execução da etapa, responsável pela etapa e observações. 
14 

 

Possibilitar que nos processos de solicitação, autorização, faturamento, 

auditoria e exportação de APACs seja possível a visualização das etapas 

percorridas pelos laudos de APACs. 

15 

 

Emitir relatório de laudos de APACs por município, prestador, bairro, usuário, 

procedimento, mostrando quantidade e/ou valor. 
16 

 

Gerar gráficos de: 

 - Prestadores com maior quantidade e/ou valores de APACs. 

 - Municípios com maior quantidade e/ou valores de APACs. 

 - Procedimentos com maior quantidade e/ou valores de APACs. 

 - Bairro com maior quantidade e/ou valores de APACs. 

 - Faixa etária com maior quantidade e/ou valores de APACs. 

17 

 

Emitir relatórios comparativos dos laudos de APACs em anos e meses 

anteriores, com percentual de aumento ou diminuição de valor ou quantidade 

em cada período. 

18 

 

 

 

5.7 - GERAL 

Compatibilizar os cadastros conforme as Tabelas do SCNS - Sistema Cartão 

Nacional de Saúde. 
1 

 

Consistir automaticamente a existência de cadastros em duplicidade 

considerando nome do usuário data de nascimento, nome da mãe e documento 

mostrando em tela os cadastros já existentes.  

2 

 

Utilizar critério de nomes fonetizados para pesquisa e consistência de 

duplicidades. 
3 
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37 

 

Possibilitar o cadastramento de C.E.P.s do município possibilitando a pesquisa 

automática de bairro e logradouro nos cadastros de famílias, usuários, 

profissionais, unidades de saúde e estabelecimentos. 

4 

 

Possibilitar a utilização de foto no cadastro de usuários. 5  

Permitir a integração com pelo menos dois diferentes servidores de SMS - Short 

Message Service para envio de mensagens automáticas, possibilitando a 

composição da mensagem, programação do horário de envio para as seguintes 

funcionalidades:  

- Notificação de agendamento de consultas, exames e transporte;  

- Notificação para retirada de resultado de exames; 

- Notificação de vencimento de produtos do estoque para destinatários 

especificados; 

- Notificação de notificações de ocorrência de CID - Classificação 

Internacional de Doenças - para destinatários especificados. 

6 

 

Possibilitar o envio individualizado de SMS - Short Message Service compondo 

mensagem e informando os destinatários. 
7 

 

Possibilitar a consulta de saldos de SMS - Short Message Service conforme o 

servidor. 
8 

 

Permitir o envio de mensagens automáticas por e-mail através do protocolo 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, possibilitando a configuração do servidor, 

conta de envio e composição da mensagem para as seguintes funcionalidades:  

- Notificação de agendamento de consultas, exames e transporte;  

- Notificação para retirada de resultado de exames; 

- Notificação de vencimento de produtos do estoque para destinatários 

especificados; 

- Notificação de notificações de ocorrência de CID - Classificação 

Internacional de Doenças para destinatários especificados. 

9 

 

Possibilitar a importação automática das definições do aplicativo SIGTAP do 

Ministério da Saúde, realizando automaticamente o download a partir do 

repositório do DataSUS (ftp), mantendo as regras de faturamento do SIA/BPA 

atualizadas em relação a competência atual. 

10 
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38 

 

Permitir a importação manual das definições do aplicativo SIGTAP do Ministério 

da Saúde, possibilitando selecionar os arquivos das competências a partir do 

repositório do DataSUS (ftp) e realizar a importação das regras de faturamento 

do SIA/BPA.  

11 

 

Possibilitar a obtenção de informações adicionais de usuários, famílias e 

unidades de saúde. 
12 

 

Possibilitar o cadastro tabelas de valores para os procedimentos dos 

prestadores. 
13 

 

Possibilitar definir os convênios para faturamento nos prestadores com a 

respectiva fonte de recurso utilizada. Possibilitar definir os Convênios que estão 

ativos e bloqueados para os prestadores. Possibilitar definir os impostos 

incidentes sobre o prestador. 

14 

 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento das consultas dos 

profissionais em cada unidade de saúde de atendimento. 
15 

 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento dos exames 

realizados em cada unidade de saúde de atendimento. 
16 

 

Gerar automaticamente com base nos atendimentos realizados o arquivo 

magnético para BPA – Boletim de Produção Ambulatorial conforme 

especificações do Ministério da Saúde, permitindo a seleção dos procedimentos 

para geração. 

17 

 

Possibilitar definir os convênios por unidade de saúde para faturamento em BPA 

– Boletim de Produção Ambulatorial. 
18 

 

Gerar automaticamente com base nos atendimentos de RAAS – Atenção 

Domiciliar e RAAS – Psicossocial arquivo magnético conforme especificações 

do Layout SIA - RAAS do Ministério da Saúde. 

19 

 

Possibilitar a apuração do faturamento dos prestadores de serviço totalizando 

os valores dos atendimentos realizados e não realizados por prestador. 

Possibilitar o faturamento por competência e período. Possibilitar selecionar 

individualmente os atendimentos para faturamento. Apresentar resumo dos 

procedimentos por quantidade e valor. Possibilitar a comparação entre o valor 

do prestador e o valor SUS mostrando diferença. Calcular os impostos conforme 

alíquota e incidência por faixa de valor de faturamento. 

20 
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39 

 

Possibilitar a impressão do faturamento com totais por unidade de atendimento, 

profissional, especialidade, convênio e procedimento e relação de impostos 

calculados. 

21 

 

Bloquear todos os atendimentos já faturados para os prestadores não 

possibilitando a alteração ou exclusão das informações referente ao 

faturamento dos atendimentos (prestador, convênio, procedimento, usuário, 

etc.). 

22 

 

Possibilitar a apuração de faturamento das unidades de saúde de origem 

totalizando os valores dos atendimentos realizados e não realizados por 

prestador. Possibilitar o faturamento por competência. Calcular o valor da taxa 

administrativa a partir do percentual informado para cada unidade de saúde de 

origem e o valor total dos atendimentos. Apresentar resumo dos procedimentos 

por quantidade e valor. Possibilitar a impressão do faturamento com totais por 

prestador, unidade de atendimento, profissional, especialidade, convênio, fonte 

de recurso e procedimento. 

23 

 

Possibilitar a emissão e impressão de boletos de cobrança para faturamentos 

de unidades de saúde de origem. Possibilitar a emissão de boletos de cobrança 

por fonte de recurso individualmente ou agrupado. 

24 

 

Possibilitar a importação de recebimentos de boletos de cobrança dos 

faturamentos através de arquivo bancário conforme layout padrão de 

arrecadação e recebimento FEBRABAN. 

25 

 

Possibilitar a emissão de relatórios sobre os faturamentos dos prestadores 

mostrando valor e/ou quantidade realizado e não realizado com totais por 

competência, prestador, convênio, profissional, especialidade e procedimento. 

26 

 

Gerar arquivos com os cadastros de usuários do SUS para o aplicativo CadSUS 

Multi-plataforma. 
27 

 

Realizar a leitura do CNS - Cartão Nacional de Saúde através de leitor de tarja 

magnética em todos os pontos que necessitem a identificação do usuário. 
28 

 

Consistir procedimentos no momento da realização quanto aos critérios 

definidos pelo Ministério da Saúde: sexo, idade, especialidade, classificação de 

serviços das unidades de saúde. 

29 

 

Realizar a integração dos cadastros de usuários e atendimentos das ações 

programáticas do Ministério da Saúde (HiperDia, SisPréNatal, SisVAN, 

SISMAMA e SISCOLO). 

30 
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40 

 

Exportar os cadastros de famílias, integrantes, PMA2 e SSA2 para o sistema 

SIAB do Ministério da Saúde. 
31 

 

Possibilitar o resumo orçamentário através da definição de parâmetros de 

cobertura assistencial, conforme portaria 1101/GM de 12 de junho de 2002 do 

Ministério da Saúde. Emitir relatórios comparativos aos parâmetros assistências 

definidos. 

32 

 

Possibilitar a digitalização de documentos para usuários identificando o tipo de 

documento, data, horário. Possibilitar a digitalização de documentos nos 

formatos: TIFF, JPEG, BMP, PNG, PDF. Restringir os tipos de documentos que 

podem ser visualizados por médicos, enfermeiros e outros profissionais. 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados com navegação entre 

os documentos existentes. Possibilitar a navegação nas páginas dos 

documentos multipaginados. Possibilitar operações de visualização quanto a 

tamanho, posicionamento de imagens. Possibilitar a impressão dos documentos 

digitalizados. 

33 

 

Emitir em um único relatório um extrato de usuários e famílias detalhando os 

atendimentos realizados nas unidades de saúde, possibilitando visualizar: 

atendimentos realizados, medicamentos dispensados, encaminhamentos, 

aplicações de vacinas, exames realizados, procedimentos odontológicos, 

agendamentos, transportes, internações hospitalares. 

34 

 

Emitir em um único relatório um extrato de unidades de saúde detalhando: 

atendimentos realizados, medicamentos fornecidos, encaminhamentos, 

aplicações de vacinas, exames realizados, procedimentos odontológicos, 

agendamentos, transportes, internações hospitalares. 

35 

 

Emitir relatório de procedimentos realizados consolidando todos os 

atendimentos realizados: atendimento ambulatorial, aplicações de vacinas, 

procedimentos odontológicos, exames realizados. Totalizar quantidade e/ou 

valor por unidade de saúde, profissional, especialidade, bairro, faixa etária. 

36 

 

Gerar gráfico por quantidade e/ou valor dos procedimentos realizados 

consolidando todos os atendimentos realizados: atendimento ambulatorial, 

aplicações de vacinas, procedimentos odontológicos, exames realizados. 

Totalizar por unidade de saúde, profissional, especialidade, bairro, faixa etária. 

37 
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41 

 

Utilizar sistema gerenciador de banco de dados real acional (SGDB) dentre eles 

Oracle 10g ou superior e/ou SQL Server como repositório de dados. O sistema 

deverá permitir a utilização de pelo menos 02 bancos de dados sendo um dos 

bancos obrigatoriamente SQL Server ou Oracle e outro software livre como 

Firebird para escolha que melhor convier ao consórcio. 

38 

 

Possibilitar na emissão de relatório que seja selecionado o tipo de papel, 

orientação, tamanho, largura, altura, margens e impressão de linhas zebradas. 
39 

 

O Sistema deverá gerar/exportar arquivos contendo as Tabela de 

Procedimentos SUS e CISAMUSEP na extensão.CSV as quais serão utilizadas 

no programa Sistema Online de Credenciamento do CISAMUSEP. 

40 

 

Os relatórios devem possuir exportação para os seguintes formatos de arquivos: 

HTML, TIFF, GIF, RTF, JPEG, PDF e CSV. 
41 

 

Após a geração de relatórios, devem ser possíveis pela própria visualização do 

conteúdo gerado as seguintes operações: 

- Envio de e-mail do relatório gerado; 

- Edição do relatório gerado, possibilitando inserir textos, modificar 

fontes, inserir imagens, mudar alinhamentos/posicionamentos, eliminar 

informações, inserir elementos de desenho como retângulo, elipse e triângulo. 

42 

 

Os gráficos gerados pelo sistema devem ser visualizados nos formatos de 

pizza, linha, barras e área. Durante a visualização do gráfico devem ser 

possíveis algumas customizações como a alteração o título, fonte do título, cor 

de fundo do gráfico, visualização em 3 dimensões. O gráfico deverá possuir 

exportação para os formatos 

XLS , imagem (BMP) e Windows Metafile (WMF). 

43 

 

O sistema deve possuir ferramenta para geração de relatórios, que esteja 

dentro do próprio sistema, onde se torne possível o desenho de relatórios de 

forma visual, incluindo elementos como imagens, textos, expressões 

matemáticas, obtenção de dados armazenados no banco de dados, 

agrupamentos de informações e filtros. Este recurso irá permitir aos usuários 

finais a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações 

de seu interesse, sem interferência da empresa contratada. O Gerador de 

Relatórios deve possuir uma linguagem interna de script compilado em tempo 

de execução e baseada em uma das seguintes sintaxe Pascal, C++, Basic, 

JavaScript permitindo que se façam condições, laços, funções e cálculos. 

44 
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42 

 

O sistema deve possuir controle de acesso por operador para cada opção do 

sistema identificando nível do privilégio (inclusão, alteração, exclusão, consulta). 
45 

 

Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema possibilitando o bloqueio 

de operadores ao esgotar tentativas. 
46 

 

Controlar o tempo de inatividade do sistema exigindo a identificação do 

operador. 
47 

 

O sistema deve permitir o acesso restrito dos operadores por identificação 

biométrica. 
48 

 

O sistema deve possuir ferramenta interna para troca de mensagens entre os 

operadores habilitados para utilização. O sistema deve emitir alerta de 

recebimento de mensagens aos operadores. 

49 

 

O sistema deve registrar as operações realizadas pelos operadores do sistema 

possibilitando a auditoria e identificando o operador, operação realizada, data, 

horário e espelho das informações incluídas, alteradas ou excluídas. O espelho 

das informações deve ser fiel a estrutura de campos de cada tabela, não 

sofrendo alterações quando mudar a estrutura de tabelas e consequentemente 

mantendo a informação fidedigna de acordo com a data da geração do evento. 

50 

 

O sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso ao sistema, 

identificando, nome do computador, endereço de rede IP, data e horário. 
51 

 

O sistema deve possuir mecanismos que permitam a execução automática de 

cópias de segurança previamente agendadas. 
52 

 

 

 

5.8 - AGENDAMENTO ON-LINE 

O sistema de regulação a ser utilizado pelos municípios e prestadores de 

serviços, deverá ser acessado remotamente através da internet utilizando-se 

navegador. Não será admitida a instalação de qualquer aplicativo nas máquinas 

do município, portanto, o acesso deverá ser realizado exclusivamente através 

do navegador em um equipamento conectado a internet.  

1 

 

Possibilitar o acesso por usuários através de código e senha para impressão de 

resultados de exames. 
2 

 

Possibilitar agendamentos de consultas e exames com emissão de 

comprovantes de agendamento. 
3 
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43 

 

Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias 

de agendamentos conforme capacidade e agendamentos já realizados por 

profissional e exame. 

4 

 

Visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os saldos das 

cotas cadastradas para o período do agendamento. 
5 

 

Possibilitar a inclusão de usuários na lista de espera de consultas e exames  6  

Possibilitar a autorização de consultas e exames para prestadores externos 

informando prestador, profissional e especialidade ou exame, data e horário. 

Possibilitar informar o convênio para faturamento mostrando os respectivos 

valores dos procedimentos autorizados. Consistir a existência de cotas 

disponíveis conforme a unidade de saúde de atendimento e o critério definido 

na cota. 

7 

 

Possibilitar a visualização das sobras existentes para consultas e exames 

obedecendo ao critério de horários e cotas disponíveis. Possibilitar selecionar 

uma sobra existente para agendamento. 

8 

 

Permitir aos prestadores de serviços o acesso às agendas para confirmação 

dos atendimentos de consultas e exames realizados. Possibilitar a recepção de 

usuários por leitura de códigos de barras dos agendamentos.  

9 

 

Permitir aos municípios receber / enviar mensagens de correio eletrônico. 10  

Permitir a emissão de resultados dos exames assinados eletronicamente 

através da internet. 
11 

 

Permitir a emissão de relatórios com possibilidade de salvar modelos de 

relatórios para emissão. 
12 

 

Emitir relatórios dos agendamentos de profissionais e exames por data 

identificando horário, usuário, número do C.N.S. (Cartão Nacional de Saúde), 

especialidade. 

13 

 

Gerar gráficos de: 

- profissionais, especialidades, exames com maiores quantidades de 

agendamentos em um período. 

14 
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44 

 

5.9 - BUSINESS INTELIGENCE 

Gerar indicadores para acompanhamento e monitoração de processos, 

desempenho, cobertura assistenciais por área, atualizados permanentemente e 

disponibilizados em tempo real, utilizando-se da lógica do BI - “Business 

Inteligence”. 

1 

 

Possibilitar a obtenção de informações através da criação de processos, com 

consultas ao banco de dados através de fórmulas definidas para o BI. 
2 

 

O BI deve permitir sua instalação em um dos seguintes ambientes operacionais: 

Windows, Linux ou Mac. 
3 

 

O BI deve ser desenvolvido em tecnologias open-source (gratuitas,ex: Java, 

Ruby, PHP etc). 
4 

 

O BI deve ser executado em servidores de aplicação open-source (Tomcat 6.0 

ou superior ou JBoss 4.0 ou superior, etc.). 
5 

 

As informações resultantes do BI devem ser accessíveis nos seguintes 

navegadores de Internet: Internet Explorer 6.0 ou superior, Opera, Firefox. 
6 

 

O BI deve possuir processos dinâmicos para a criação dos parâmetros e 

indicadores. 
7 

 

O BI deve possuir controle de permissões de acesso aos processos por 

usuários. 
8 

 

O BI deve permitir a customização de gráficos de forma que os indicadores e 

parâmetros sejam facilmente entendidos: diversos tipos de gráficos, eixos 

(linhas e colunas) e valor mínimo e máximo (Hodômetro e termômetro). 

9 

 

O BI deve permitir a definição de permissões de acesso por usuário para cada 

tipo de gráfico. 
10 

 

 

5.10 - PAINEL ELETRÔNICO 

Possibilitar o cadastro ilimitado de painéis eletrônicos definindo o local (IP e 

porta) de exibição, tempo de visualização de informações e notícias. Possibilitar 

o alerta por som ou chamado de voz. Possibilitar definir a aparência com 

brasão, cores e fontes das áreas de visualização de informações. Possibilitar a 

visualização de até 3 rótulos com informações dos chamados recentes. 

1 
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Possibilitar o cadastro de notícias para exibição nos painéis eletrônicos. 

Possibilitar a exibição de texto, imagem, texto com imagem e vídeo. Possibilitar 

a exibição de notícias por RSS especificando o endereço, divulgação da fonte, 

período e exibição de data e horário da notícia. Possibilitar configurar fonte e 

fundo para textos e RSS. Possibilitar configurar a disposição de texto com 

imagem. Possibilitar configurar a exibição em todos ou especificando os painéis 

eletrônicos. 

2 

 

Disponibilizar a visualização de painel eletrônico com acesso para as suas 

configurações. Disponibilizar a visualização de data e horário. Disponibilizar a 

visualização de foto do usuário chamado. 

3 

 

Possibilitar no cadastro de cada setor a configuração de utilização de painel 

eletrônico para cada estágio de atendimento especificando descrição para 

visualização. Possibilitar definir o painel eletrônico utilizado para visualização. 

4 

 

Possibilitar o chamado de usuários no painel eletrônico nos estágios de 

atendimento: recepção de usuários, triagem/preparo de consultas, atendimento 

de consultas, triagem odontológica e atendimento odontológico. 

5 

 

 
DO PRAZO: 
O prazo da execução será por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato, com 
possibilidade de prorrogação contratual. 
 
DO VALOR: 
O valor máximo da contratação é de R$ 45.500,04 (quarenta e cinco mil quinhentos reais e quatro 
centavos). 
 

 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO II 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DE PROPOSTAS 

 
 
 
À Comissão de Licitação do CISAMUSEP: 
 
 
                                                          
ASSUNTO: Edital TOMADA DE PREÇOS 01/2014 – Proposta para Contratação de empresa 

especializada para fornecimento de Sistema Informatizado de Gestão, compreendendo a migração de 

dados, implantação do sistema, treinamento inicial e treinamento durante execução do contrato, suporte 

técnico e manutenção com locação do software. 

 

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

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

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, 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 2014. 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

Carimbo da empresa 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, instaurado por esse 

Consórcio Público que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
 

   A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 01/2014, por seu representante credenciado declara, na forma e sob as penas impostas 

pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando o representado que não pretende recorrer da 

decisão da Comissão de Licitação do CISAMUSEP que julgou os documentos de habilitação e 

qualificação técnica, renunciando expressamente ao direito de recurso das referidas fases e ao 

respectivo prazo, concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se a 

abertura dos envelopes das propostas de preços dos proponentes habilitados. 

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO V  

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
(em papel timbrado do proponente) 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 

 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
  
 (Formulário Padrão para o LOTE ÙNICO) 

 
É necessário, quando da elaboração da proposta: 
a) deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital da modalidade de 

TOMADA DE PREÇOS tipo técnica e preço. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas 
que fizerem referência às de outros proponentes, sob pena de desclassificação. 

b) deverá apresentar a proposta neste anexo, datilografada ou impressa, na forma deste modelo; 
c) não poderá ultrapassar o valor máximo estabelecido. 

 

L
o

te
 

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 

U
n

id
a

d
e
 

Especificação do material 

Valor 
máximo 

 
Mensal 

 
R$ 

Valor máximo 
para o 
período 12 
meses 
 
 R$ 

Valor 
Mensal 
proposto 
 
 R$ 

Valor máximo 
para o 
período de 12 
meses 
proposto R$ 

01 12 MENSAL 

Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Sistema 
Informatizado de Gestão para o 
CISAMUSEP, compreendendo a 
migração de dados, implantação do 
sistema, treinamento inicial e 
treinamento durante execução do 
contrato, suporte técnico e manutenção 
com locação do software. 

3.791,67 45.500,04 

  

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.  
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 

.............................,.......de............................de 2014. 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Proponente
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF 
                                                         
 
 
Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISAMUSEP: 
 
 
 
......................................, Inscrito no CNPJ nº ........................, por intermédio de seu representante 

legal, o SR. ................................ portador da Carteira de Identidade nº ...........e CPF nº ................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezessete anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 

 

 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
 

 
 
 
No caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VII 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, 

instaurado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 

CISAMUSEP declara para os fins de direitos que referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VIII 
 
 
 O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, 

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 

Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. 

  

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 LC nº 123/06 (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO IX 
 

Documentos necessários para emissão do CRC 
 

 

CADASTRO DE FORNECEDORES 
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR:   

    

CNPJ/CPF: Nº ISSQN 

ENDEREÇO:                                                                   

BAIRRO:                                                         CEP: 

MUNICIPIO: ESTADO: 

TELEFONE/FAX: 

E-MAIL   

NOME PESSOA P/ CONTATO:   

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: “Os documentos poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente”. 

1 - Registro na junta comercial (empresa individual); 

2 -Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor (todas as alterações contratuais), em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

4- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

5 - Cópia do CNPJ; 

6 - Cópia do alvará de localização; 

7 - Cópia do cartão CPF e cédulas de identidade dos sócios/gerentes; 

8- Certidão de regularidade da Seguridade social (INSS); 

9 - Certidão de regularidade do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 

10- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

11- Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
REFERÊNCIAS (no mínimo 3 com telefones) 

  

BANCÁRIA: 

    

    

COMERCIAL: 
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CLIENTES: 

  

    

Declaramos, para os devidos fins, aceitar as condições gerais de cadastramento do CISAMUSEP e assumirmos inteira 
responsabilidade pelas informações nele prestadores, pela documentação e demais informações apresentadas, que são 
expressão de verdade. 

 
 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
ANEXO X 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2014 
 
CONTRATO DE SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE 
GESTÃO, COMPREENDENDO A MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, 
TREINAMENTO INICIAL E TREINAMENTO DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE – CISAMUSEP E ____________________________________. 
 
 
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 nº 11.107/05, sito na Avenida Cidade de Leiria, 416, na cidade de 
Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68, neste ato representado por seu 
Presidente Ismael Ibraim Fouani, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa 
______________, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua ____________________, nº 
______, na cidade de ________________/____, inscrita no CNPJ sob nº _____________, neste 
ato representado por seu diretor, Senhor ___________________ (ou representante legal), 
portador da cédula de identidade sob nº _______________ e inscrito no CPF/MF nº 

__________________________, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajusta firmar o 
presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, e 
subsidiariamente Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações 
aplicáveis, assim como pelas condições do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, pelos 
termos da proposta da Contratada datada de __/__/_____ e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de sistema informatizado de gestão, compreendendo a migração de dados, 
implantação do sistema, treinamento inicial e treinamento durante execução do contrato, suporte 
técnico e manutenção com locação do software.  

Subcláusula Primeira – Integram e completam o presente termo contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas na 
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DEFINIÇÕES: 
 

Entende-se por implantação: a carga dos dados, a instalação e disponibilização do 
software nos servidores e estações de trabalho disponibilizadas pela contratante e treinamento 
dos servidores designados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 

Entende-se por suporte técnico operacional: serviços técnicos de informática limitados à 
operacionalização do software. 

Entende-se por atualizações de versão: adequação do software as alterações das 
legislações federal, estadual e municipal.  

Entende-se por treinamento: aquisição sistemática de conhecimentos, conceito, regras ou 
habilidades necessárias à operacionalização do software que é objeto da presente licitação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA: 
 
 Os sistemas a serem fornecidos podem ser composto por módulos desde que atenda aos 
requisitos de funcionalidade, que estejam no mesmo ambientes tecnológicos e que sejam 
fornecidos por um único fornecedor. Atualmente, o ambiente tecnológico é: Sistema operacional: 
Windows Server 2008 R2; Servidor de Arquivos: Windows Server 2008 R2; Comunicação entre os 
servidores e as estações utilizará protocolo TCP/IP; Estação de trabalho: utilizado área de 
trabalho remota, logo, sistema Windows Server 2008 R2. Em caso de necessidade de outros 
softwares / licenciamentos que o Consórcio não possua, será de responsabilidade da 
CONTRATADA o fornecimento das licenças necessárias em nome do Consórcio. 
 
CLÁUSULA QUARTA - CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL: 
 

Deverá ser um sistema multiusuário, com controle de execução de atividades básicas 
integradas on-line, sem riscos de travamento, corrupção de dados ou obtenção de informações 
erradas. 

Somente usuários autorizados poderão executar tarefas. Deve ser permitido especificar o 
nível de acesso para cada usuário ou grupo de usuário; 

As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar 
histórico), de forma a possibilitar auditorias futuras; 

Sem limite de numero de usuários que acessam cada modulo dos sistemas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO: 
 

Fica anexo ao presente contrato, toda a documentação fornecida com a proposta técnica, 
contida no envelope 02, em especifico: 

a) Manual do usuário, que permita uma utilização adequada dos softwares licitados, 
por técnicos e usuários da contratante; 

b) Descrição das funcionalidades dos sistemas a fim de permitir a verificação da 
pontuação técnica – anexo XIV; 

c) Descrição dos requisitos tecnológicos necessários para implantação dos 
sistemas – linguagem em que foram desenvolvidos os “software”, do banco de dados adotado, do 
ambiente operacional, do software de rede em que opera, e da configuração mínima de hardware 
necessária para o perfeito funcionamento. 

 
Fornecer quando da implantação dos módulos à seguinte documentação: 

Modelo de dados (modelo Entidade Relacionamento) 
a) Dicionário de dados, com as definições sobre entidades, atributos, 

relacionamentos e domínios; 
b) Senhas de acesso ao banco de dados. 
 

CLÁUSULA SEXTA – REQUISITOS GERAIS MÍNIMOS: 
 

Todo o processo de levantamento de requisitos e analises, durante o processo de 
customização, deverá ser feito em conjunto com os funcionários do consórcio, incluindo técnicos 
do departamento de informática, para todos os itens a serem adaptados pelo licitante. 

Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas 
licitados. Isto requer efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a 
serem convertidos e seus relacionamentos. 

Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e tabelas dos 
sistemas licitados, utilizando os meios disponíveis no consórcio. O CISAMUSEP fornecerá os 
arquivos dos dados em formato “txt” para migração com os respectivos layouts.  
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CLÁUSULA SÉTIMA- DO PRAZO DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS E SERVIÇOS: 
 
A instalação dos sistemas deverá se iniciar em até 2 (dois) dias após a assinatura do 

contrato e deverá ser concluída em até 5 dias a contar da data de assinatura do contrato. 
Os serviços de reprocessamento, conversão, customização e migração dos dados, se 

necessários, deverão ser iniciados em até 2 (dois) dias úteis e concluídos em até 30 (trinta) dias a 
contar da data de assinatura do contrato, mediante entrega, pelo CISAMUSEP, dos elementos, 
informações e dados necessários para sua execução. 

Além do licenciamento de uso dos sistemas, no valor proposto deverão estar incluso os 
seguintes serviços: 

a) Serviços de instalação a serem executados por técnicos da proponente para 
realização das conexões e acionamento dos comandos necessários para deixar os programas 
funcionando nos equipamentos do Consórcio; 

b) Serviços de implantação a serem executados por técnicos da proponente para 
configuração dos programas e equipamentos do Consórcio, com a preparação de base de dados, 
testes, cadastro de dados iniciais e valores de parâmetros conhecidos pelos programas; 

c) Treinamento na operação dos programas, para, no mínimo, 2 (dois) operadores por 
área de utilização dos programas; 

d) Os sistemas deverão emitir relatórios em formato / exportador para ms-office, broffice 
e pdf. 

e) Suporte técnico operacional fornecido pelos técnicos da proponente para solução de 
dúvidas de operação e ou saneamento de incorreções nos programas através de telefone, internet 
e in loco, de acordo com os seguintes prazos: 

- Atendimento pela internet ou telefone, em horário comercial: imediato; 
- Atendimento in loco: em até 24 horas após a abertura do chamado. 

f) Para o lote único, o fornecedor deverá disponibilizar acesso remoto para manutenção 
e atualização dos módulos, mediante comunicado ao ente contratante, ou solicitação deste; 

g) Atualização dos programas para atender as modificações de cunho legal na 
legislação municipal, estadual e federal;  

h) Atualizações de versão garantindo que a versão instalada seja sempre a mais 
completa e atualizada que o proponente tenha disponível no mercado; 

i) Para os chamados considerados de alta prioridade (sistema parado) o atendimento 
deverá ser imediato. O(s) chamado(s) que gerarem desenvolvimento terão seus prazos 
negociados entre a contratada e a contratante. 

j) A proposta deve prever de forma englobada a cobrança de todas as despesas 
adicionais (deslocamento, quilometragem, passagens, combustível e horas técnicas mesmo as 
extraordinárias, alimentação e hospedagem) para o cumprimento do objeto desta licitação. 

h) As atualizações, manutenções e desenvolvimento dos softwares/módulos não 
gerarão qualquer custo ao ente contratante. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DO OBJETO: 
 

O objeto deverá ser executado por pessoal técnico da CONTRATADA, dentro do prazo 
estabelecido e condições fixadas pelo Termo de Referência – Anexo I do Edital TOMADA DE 
PREÇOS nº 01/2014, dentro dos critérios e condições exigidas pelo Tribunal de Contas do 
Paraná, e legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAIS: 
 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o interesse do CISAMUSEP, nos 
termos determinados pela TOMADA DE PREÇOS – Edital nº 01/2014 - CISAMUSEP, e 
possibilidade de prorrogação fixada pelo artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
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Subcláusula Única – Todo o processo de comunicação entre as partes, o 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto deste contrato, consiste na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços de forma a assegurar o perfeito cumprimento do mesmo, 
será realizado pelo funcionário Leandro Miranda matrícula n° 130.0000007, denominado gestor do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALOR CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

Pela prestação dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA à importância total de R$ 00.000,00 (_____________________________), sendo: 
   O valor mensal será pago após a integral implantação / ativação dos módulos e conforme o 
LOTE licitado. 

 
Subcláusula Primeira - O pagamento será efetuado em parcelas mensais, dividindo-se o preço 
total proposto pela empresa vencedora em 12 (doze) parcelas mensais e fixas. 
 
Subcláusula Segunda - O pagamento será efetuado através de Transferência ou Boleto 
Bancário, em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal original, devidamente 
conferida pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP. 
 
Subcláusula Terceira - A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte 
forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. PR, inscrita no CNPJ: 04.956.153/0001-68, com sede 
na Avenida Cidade de Leiria, 416, Zona 01, Maringá/PR, CEP: 87013-280, bem como informar no 
corpo da respectiva Nota Fiscal, número e modalidade da licitação e número de empenho, bem 
como os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa 
jurídica para efetivação do pagamento. 
 
Subcláusula Quarta - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, 
endereçada ao responsável pela fiscalização dos serviços, que somente liberará a referida Nota 
Fiscal para pagamento, quando cumpridas pela licitante vencedora todas as condições pactuadas. 
 
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 Nota 
Fiscal / Boleto Bancário correto (a). 
 
Subcláusula Sexta - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 

A despesa decorrente do presente Contrato será efetuada à conta do seguinte recurso 
financeiro:  
______________________________ – _______________________________, Fonte: ________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CRITÉRIO DE REAJUSTE: 

O preço da prestação de serviços somente será reajustado a partir do cumprimento do 
prazo de 12 (doze) meses, pela aplicação do índice IGPM/FGV, ressalvados os casos de 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, inciso II, “d”, 
desde que efetivamente comprovados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
 

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. Os 
direitos das partes encontram-se inseridos na Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações; Lei nº 
8.078, de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor e supletivamente no Código Civil 
Brasileiro. 
 
  Subcláusula primeira – Constituem obrigações da 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) Fornecer o objeto contratado na forma ajustada; 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente Contrato; 
c) Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de 

regularidade fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão Negativa de 
Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e 
Certificado de Regularidade do FGTS exigidos para a realização do pagamento; 

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

e) 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; 

f) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

g) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, pelo gestor do contrato 
designado pela contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas por escrito; 

h) Comunicar a contratante de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 
ocorrência que prejudique o fornecimento do objeto; 

i) Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com 
a Contratada. 

j) Disponibilizar um número de telefone móvel de plantão para contato direto com 
os técnicos responsáveis pelo suporte, caso haja problemas com o Software 
nos horários fora do horário comercial praticado pela Contratante, inclusive aos 
sábados, domingos e feriados. 

             
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM CASO DE 
INADIMPLEMENTO: 
 
  No caso de não cumprimento ou correndo atraso injustificado na entrega do objeto deste 
Contrato, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total da proposta, por dia de atraso. Os períodos 
inferiores a 24 (vinte e quatro) horas equivalerão a um dia de atraso. 
Subcláusula Única – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da lei nº 
8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– RESCISÃO: 
 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
 

O presente Instrumento Contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993 e, pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO: 
 

O presente Instrumento Contratual poderá ser alterado, desde que atendidos aos limites do 
parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.663/93, através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– CASOS OMISSOS: 
 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de 
direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO: 
 

Fica eleito da Comarca de Maringá-Paraná para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente Contrato. 
 
 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 
(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo.                                                                                
 
 
 
 
 

Maringá (PR), em ___ de ___________ de 2014. 
 

 
 
 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

 

Ismael Ibraim Fouani 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

Nome: 

 

 

Nome:                                             

Assinatura:   

CPF: 

Assinatura:           

CPF:           

mailto:licitacao@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 04 – CEP 87.013-280 Maringá/Pra. 
Fone: (44) 3225-7554 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

61 

 

EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
ANEXO XI 

 
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO  
(documento obrigatório – Envelope 01) 
 
1 – DA EMPRESA PROPONENTE:  
 
Razão social: 

Rua:  nº.  

Bairro:  CEP:  

Cidade:  UF:  

CNPJ:  Insc. Est.:  Insc. Mun.  

Banco:  Agência:  Conta-corrente:  

Telefone:  Fax:  Site: 

Email: 

 

 

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  
 
Nome:  

Função: 

Data Nasc:  Est. Civil: 

Escolaridade: RG: CPF: 

Rua: nº. 

Bairro: CEP:  

Cidade:  UF: 

Telefone:  Celular:  Email:  

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

 ___________, ____ de__________ de 2014. 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
ANEXO XII 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

PROPONENTE:_________________________________________________________________ 
  
ENDEREÇO____________________________________________________________________ 
  
CNPJ:____________________________FONE/FAX:(__)________________________________ 
 
O abaixo assinado, ____________________________, portador da Carteira de Identidade n° 

________________________, na qualidade de responsável legal pela empresa 

_____________________________________________________, vem, pela presente, declarar 

que se compromete a entregar e IMPLANTAR O SOFTWARE, objeto do edital de TOMADA DE 

PREÇOS n° 01/2014, dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias a contar do recebimento da Nota 

de Empenho.  

Declarando ainda, que a entrega será na totalidade da mercadoria em que a empresa for 

vencedora no certame licitatório.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

______________,____de __________de 2014. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
ANEXO XIII 

 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
PROPONENTE:................................................................................................................................... 

ENDEREÇO.........................................................................................................................................  

CNPJ:.........................................................................FONE/FAX:(__)................................................ 

 

Atestamos, para os devidos fins, que em cumprimento ao Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 

01/2014, Tipo Técnica e Preço, que a empresa __________________________________, 

através de seu técnico e/ou representante, Sr. ____________________________________, 

visitou e tomou conhecimento dos equipamentos e da estrutura tecnológica bem como a forma de 

trabalho dos diversos setores a serem atendidos pelos sistemas.  

Declaramos que a Empresa proponente teve livre acesso aos locais onde serão instalados os 

sistemas futuramente contratados, conforme objeto do Edital, não podendo manifestar 

desconhecimento de quaisquer condições necessárias para a elaboração de sua proposta.  

 

 

 

Maringá, em ___ de _____________ de 2014. 

 

 

 

 
               Laís Cristine Pilger                                                 Nívea Cristina de Paiva 
Presidente da Comissão de Licitação                           Departamento de Informática 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
ANEXO XIV 

 
PONTUAÇÃO TÉCNICA 

 
*- a ser preenchido pelo proponente 
** - a ser preenchido pela Comissão Técnica de Licitação 
 

 

REQUISITOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 
DA EMPRESA 

* 

PONTUAÇÃO 
CONFERIDA 
COMISSÃO 
LICITAÇÃO ** 

1 
Fator Técnico – Requisitos por 
módulo  

   
 

1.1 
Atende os requisitos obrigatórios do 
item 19 do Edital 

   
 
 

 
 
a) Atende todos os itens  
 

15   
 

 
b)Não atende todos os requisitos  
 

DESCLASSIFICADO 

1.2 
Atende os requisitos do item 5.1 
Agendamento do Termo de 
Referência 

 

   
 

 
a) Atende todos os itens  
 

15   
 

 
b) Atende a maioria dos itens (39 itens)  
 

12   
 

 
c) Atende Mais que a metade (superior 
a 30 itens)  
 

10   
 

 
d) Atende menos que a metade (inferior 
a 24 itens)  
 

5   
 

 
e) Não atende  
 

0   
 

1.3 
Atende os requisitos do item 5.2 
Atendimento do Termo de 
Referência 

 

   
 

 
a) Atende todos os itens  
 

20   
 

 
b) Atende a maioria dos itens (81 itens)  
 

12   
 

 
c) Atende Mais que a metade (superior 
a 70 itens) 
 

10   
 

 

 
d) Atende menos que a metade (inferior 
a 50 itens)  
 

5   

 

  0    
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e) Não atende  
 

1.4 
Atende os requisitos do item 5.7 
Geral do Termo de Referência 

 

   
 

 
a) Atende todos os itens  
 

15   
 

 
b) Atende a maioria dos itens (53 itens)  
 

12   
 

 
c) Atende Mais que a metade (superior 
a 35 itens)  
 

10   
 

 
d) Atende menos que a metade (inferior 
a 33 itens)  
 

5   
 

2 

Fator Técnico – Qualificação da 
Equipe Técnica da Empresa 
Proponente 
 

   

 

2.1 

A proponente possui Analista de 
Sistemas / Programador com pós-
graduação, em nível de especialização 
Latu-Sensu na área de Informática, 
reconhecido pelo MEC.  
 

   

 

 a) Não possui 0    

 
b) Possui até 03  
 

5   
 

 
c) Possui mais de 03  
 

10   
 

2.2 

A proponente possui Analista de 
Sistemas / Programador com formação 
na área de informática (Ciências da 
Computação, Sistema da Informação, 
etc), reconhecido pelo MEC.  
 

   

 

 
a) Não possui  
 

0   
 

 
b) Possui até 02  
 

5   
 

 
c) Possui mais de 02  
 

10   
 

3 
Fator Técnico – Qualificação da 
Empresa Proponente  
 

   
 

3.1 

Tempo de atuação (em meses) da 
proponente no mercado, atuando na 
área de Administração Pública.  
 

   

 

 
a) Até 24 meses  
 

0   
 

 
b) Entre 25 e 60 meses  
 

10   
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c) Entre 60 e 120 meses  
 

15   
 

 
d) Mais de 120 meses  
 

20   
 

3.2 
A proponente é a própria produtora dos 
sistemas propostos.  
 

   
 

 a) Não  
 

0 
   

 b) Sim  
 

20 
   

4 
Fator Técnico – Funcionalidades  
 

 
   

4.1 
Relatórios permitem a inclusão do 
brasão do CISASUMEP 
 

 
   

 
a) Não  
 

0 
   

 
b) Sim  
 

5 
   

 
Observações: 
 
1) No item 3.1 da pontuação técnica deverá ser comprovado através da apresentação dos atos 

constitutivos da empresa, com todas as suas alterações. 

2) O item 3.2 será comprovado através de declaração do proponente. 

3) Itens 2.1, 2.2: a comprovação da existência de vínculo empregatício ou contrato de prestação 

de serviços entre a proponente e o profissional deverá ser feito através de cópia da carteira de 

trabalho do técnico. O contrato de prestação de serviço deverá ser comprovado através de 

comprovação de pagamentos, acompanhado de cópia das notas fiscais. Também deverá ser 

apresentado o Currículo do profissional. 

4) A proponente deverá apresentar documentação que comprove o enquadramento em cada fator 

de avaliação acima descrito, encaminhando juntamente com a proposta técnica (certificados, 

atestados, diplomas entre outros). 

5) O Nível de Escolaridade deverá ser comprovado através de diploma, certificado ou certidão de 

colação de grau; 

6) Os documentos apresentados deverão ser originais ou cópias autenticada, responsabilizando, 

a proponente por eventuais discrepâncias contidas nos documentos. 

7) Todos os requisitos exigidos no Fator Técnico por módulo que a empresa vencedora 

demonstrou atender, obrigatoriamente deverão ser comprovados em uma apresentação descritiva 

que será avaliada pela equipe técnica do CISAMUSEP, sob pena de desclassificação. 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 

 
ANEXO XV 

 
 

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
Retiramos via Internet, do Site do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, a Proposta de Fornecimento de edital, referente à TOMADA DE 
PREÇOS Nº 01/2014 
 
Retirado dia, ____ de _______________ de 2014. 
 

 
 
Razão Social: _________________________________________________________ 
 
 
Nome Fantasia: ________________________________________________________ 
 

CNPJ :  ____________________________  Inscrição Estadual: _________________ 

 
Endereço : ____________________________________________________________ 
 

Cidade : _____________________________ Cep : _______________ Estado: _____ 

Fone: ________________________________Fax: ____________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Pessoa para Contato: ___________________________________________________ 

 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
 

 

 
OBS 1: Para participação do Pregão Presencial é INDISPENSÁVEL a devolução do Protocolo de 
Retirada de Edital, via FAX - (44) 3224-1973 - ou E-MAIL - licitacao@cisamusep.org.br -  para 
eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. 
 
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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