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EDITAL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018  

 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, com 
a devida autorização expedida pela Secretária Executiva Sr.ª Zuleide Bezerra Dalla Costa, com sede na 
Rua Adolpho Contessotto nº 620, Zona 28, em Maringá/PR, Setor Administrativo, através da Comissão 
de Licitação, designada pela Resolução nº 03/2018 de 08/01/2018, com a devida autorização expedida 
pelo Conselho Diretor, de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, combinado com a Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei 
Complementar 147/2014) 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, sob nº 
01/2018, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Sistema 
Informatizado de Gestão de Saúde, compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, 
treinamento inicial e treinamento durante execução do contrato, suporte técnico e manutenção com 
locação do software ao CISAMUSEP. 
 

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 18 de maio de 2018, no setor de Compras e Licitação, localizado na Rua Adolpho Contessotto nº 
620, Zona 28, na cidade de Maringá – PR, entrada pela recepção administrativa.  
 

1.3 – A abertura dos Envelopes 01 contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no local referido 
no Item 1.2 às 09h do dia 18 de maio de 2018, com possibilidade de proceder-se, nesta mesma data a 
abertura dos Envelopes 02, contendo a Proposta Técnica e Envelope 03 contendo a Proposta de Preço 
dos proponentes habilitados, pela apresentação de Declaração de Renúncia pelos Inabilitados, 
conforme modelo constante do Anexo IV, oportunidade em que expressamente reconhecem a renúncia 
à interposição de qualquer recurso da fase de habilitação.  
 
1.4 – Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília/DF. 
 

2 – OBJETO 
 
2.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Sistema Informatizado de 
Gestão de Saúde, compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, treinamento inicial e 
treinamento durante execução do contrato, suporte técnico e manutenção com locação do software ao 
CISAMUSEP. 
 

2.2 – Todos os serviços deverão estar em conformidade ao contido no Anexo I – Termo de Referência 
da presente licitação. 
 

2.3 – Devem estar incluídos no preço, os serviços de implantação, configuração, gerenciamento, 
atualização, suporte técnico, treinamento, deslocamento/alimentação/hospedagem, tributos e/ou 
contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes da execução do objeto desta licitação. 
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3 – RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1 – As despesas com a contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos da 
dotação orçamentária nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 
 

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 – Poderão participar da presente Licitação, os interessados devidamente cadastrados no Cadastro 
de Licitantes do CISAMUSEP, através do Certificado de Registro Cadastral (CRC) – CISAMUSEP - 
referente exercício de 2018.  
4.1.1 – Para emissão do CRC, referido no item anterior, os interessados deverão apresentar 
requerimento acompanhado dos documentos constantes no Anexo IX do Edital, no prazo de 10 (dez) 
dias antes da data prevista para licitação, devendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações do 
CISAMUSEP até o último dia útil antes da abertura do certame.  
4.1.2 – Os documentos necessários para emissão do CRC deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, pela Comissão de Licitação 
do CISAMUSEP; 
4.1.3 – O CRC deverá ser retirado no Setor de Compras e Licitações do CISAMUSEP por representante 
legal da empresa, devidamente identificado, sendo que neste ato deverá trazer carimbo contendo CNPJ 
da Pessoa Jurídica. 
  
4.2 – Para participação na Tomada de Preços a empresa Licitante deverá devolver o Protocolo de 
Retirada de Edital (Anexo XV), via E-MAIL - compras@cisamusep.org.br - para eventuais comunicações 
aos interessados, quando necessário; 
4.2.1 – Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em lei. Faz-se 
saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime a comissão da obrigação de 
qualquer eventual informação deste pregão diretamente ao licitante. 
 

4.3 – Somente poderão participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no País, 
desde que atendam a todas as exigências do Edital e que tenham especificado como objeto social da 
empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividade compatível com o objeto desta licitação e 
que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e seus Anexos. 
 

4.4 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções 
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

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

4.6 – A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos e ainda na aceitação de que deverá 
fornecer o objeto em perfeitas condições de uso. 

 

4.7 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
participantes do certame para o tratamento diferenciado com os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006 deverão entregar ao Presidente no credenciamento declaração de que tem tal condição, 
podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo VIII (Declaração de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte).  
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5 – CONDIÇÕES GERAIS 
 

5.1 – Poderão participar da Tomada de Preços quaisquer interessados da Unidade da Federação, 
através de representantes que atenderem os requisitos estabelecidos neste Edital. 
5.1.1 – Às empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas 01 (um) 
representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da empresa proponente e que deverá 
se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação. 
 

5.2 – Não poderão participar direta ou indiretamente da Tomada de Preços: 
5.2.1 – Empresas em recuperação judicial; 
5.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão 
do direito de contratar ou licitar com o Órgão ou Entidade Promotora da Licitação; 
5.2.3 – Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem como a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
5.2.4 – Empresas consorciadas. 
 

5.3 – Durante a realização do certame não será permitido o uso de telefone celular/tablet, sob pena de 
exclusão da empresa do procedimento licitatório. 
 

5.4 – A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos 
deste Edital e dos seus respectivos anexos, se houverem, não podendo alegar a Licitante, 
posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 
 

5.5 – Quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital deverão ser formalizadas e encaminhadas para o 
e-mail compras@cisamusep.org.br com antecedência de no mínimo 03 (três) dias úteis, antes da 
abertura do certame. 
 

5.6 – O Órgão licitador poderá suspender, ou mesmo cancelar, os negócios já realizados, no todo ou 
em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus 
representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste 
Edital ou de seus Anexos, se for o caso. 
 

5.7 – Os documentos dos proponentes poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, pela Comissão de Licitação do 
CISAMUSEP, até 01 (um) dia útil das 08h às 11h30min e das 14h às 16h, antes da realização do 
processo Licitatório;  
5.7.1 – Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
5.7.2 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas. 
5.7.3 – As cópias com autenticação digital serão aceitas desde que as mesmas respeitem o prazo de 
validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade e o cadastro perante o 
cartório prestador dos serviços esteja no nome da empresa credenciada. 
5.7.4 – Não será aceito confrontação de documentos na abertura dos envelopes para autenticação pelo 
Presidente da Comissão de Licitação. 
 

6 – DO CREDENCIAMENTO  
 

6.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
6.1.1 – Para habilitação de representante da empresa, deverá apresentar instrumento público ou 
particular de procuração (modelo Anexo II), com poderes para formular propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado de cópia autenticada do contrato social em 
vigor e alterações subsequentes ou última alteração consolidada ou outro instrumento constitutivo do 
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Licitante, acompanhado de documento de identificação e respectiva cópia a qual será autenticada pelo 
Presidente ou Comissão de Licitação quando da entrega da documentação. 
 

6.1.2 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia 
autenticada do Estatuto Social, Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última alteração 
consolidada, e/ou outro instrumento de registro comercial, registrados na Junta Comercial, 
acompanhado de documento de identificação e respectiva cópia a qual será autenticada pelo 
Presidente ou Comissão de Licitação quando da entrega da documentação. 
 

6.2 – O proponente ou seu representante deverá apresentar ao Presidente da Comissão de Licitação 
declaração dando ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
constante no Anexo VII, que deverá ser entregue em mãos ao Presidente da Comissão de Licitação no 
momento da abertura da sessão pública.  
6.2.1 – No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo constante do Anexo VII. 
6.2.2 – A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, Modelo 
Anexo VII resultará na desclassificação da empresa. 
6.2.3 – As licitantes que não enviarem representantes para a sessão de processamento da 
Tomada de Preços deverão apresentar a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, dentro do Envelope 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, caso 
contrário sua proposta será DESCLASSIFICADA. 
 

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

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

6.5 – A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de representante, 
não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. 
 

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

6.7 – A Licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes nº 01, 02 e 03 em 
um único envelope, todos devidamente lacrados, e endereçá-lo ao Setor de Compras e Licitação, com 
endereço na Rua Adolpho Contessotto nº 620, Zona 28 – CEP 87053-285 – Maringá/PR, fazendo 
menção à TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018. 
6.7.1 – O envelope enviado na forma do item 6.7 só será aceito se for entregue/protocolados até o dia e 
horário informados no item 1, sem qualquer violação de seu conteúdo. A Comissão de Licitação não se 
responsabilizará pelo não recebimento do envelope até o dia e horários determinados. 
6.7.2 – A Licitante que utilizar a via postal deverá encaminhar em um único envelope os seguintes 
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documentos: 
 6.7.2.1 – Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação; 
 6.7.2.2 – Envelope nº 02 – Proposta Técnica; 
 6.7.2.3 – Envelope nº 03 – Proposta de Preço; 
 6.7.2.4 – Declaração de ME/EPP conforme o item 6.3; 
 

7 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 

7.1 – Para participação na presente TOMADA DE PREÇOS, os interessados deverão apresentar os 
documentos solicitados no item 7.3, em envelope conforme item abaixo; 
 
7.2 – O envelope 01, devidamente lacrado, com os documentos de habilitação deverá ser identificado 
externamente: 
 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS tipo TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2018 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE________________________ 
CNPJ Nº _____________________________ 
 
7.3 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, 
sendo que a falta de qualquer documento implicará na inabilitação da proponente: 
7.3.1 – Para comprovação de habilitação jurídica (Envelope nº 01): 
7.3.1.1 – Registro comercial, no caso de firma individual; 
7.3.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última 
alteração consolidada, devidamente registrada, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, a ata registrada da assembléia de eleição da diretoria; 
7.3.1.3 – Ata, registrada na Junta Comercial, das assembléias que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas; 
7.3.1.4 – Declaração de idoneidade, de acordo com o modelo constante no Anexo III; 
7.3.1.5 – Declaração para Assinatura de Contrato, de acordo com o Anexo XI; 
7.3.1.6 – Termo de Responsabilidade, de acordo com o modelo constante no Anexo XII; 
7.3.1.7 – Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente (modelo constante no 
Anexo VI); 
7.3.1.8 – Termo de Renúncia Quanto à Fase de Habilitação – Anexo IV; 
7.3.1.9 – 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. 
 
7.3.2 – Para comprovação de regularidade fiscal (Envelope nº 01): 
7.3.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
7.3.2.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas, conforme Portaria do Ministério da Fazenda nº 358 de 05 de setembro 
de 2014); 
7.3.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND – TRIBUTOS ESTADUAIS); 
7.3.2.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, domicílio ou sede do proponente, 
ou outra equivalente, na forma de Lei (CND – TRIBUTOS MUNICIPAIS); 
7.3.2.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 
7.3.2.6 – Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT). 

mailto:compras@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

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

 

6 

 

7.3.2.7 – Certificado de Registro Cadastral CRC expedido pelo Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP - referente exercício de 2018; 
7.3.2.8 – 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; 
 
7.3.3 – Para comprovação da qualificação técnica (Envelope nº 01): 
7.3.3.1 – Fornecer Manual do usuário, que permita uma utilização adequada dos softwares licitados, por 
técnicos e usuários do CISAMUSEP com a descrição das funcionalidades dos sistemas a fim de permitir 
a verificação da pontuação técnica e 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;  
7.3.3.2 – Apresentar comprovante de que a licitante é fabricante da Solução ou subsidiária brasileira do 
fabricante ou, ainda, que está credenciada pelo fabricante/subsidiária a comercializar licenças e 
implantar no Brasil o software ofertado, bem como autorizada a conceder o direito de utilização e 
modificação da parte personalizada do software ofertado, seja por parametrização, customização, ou 
qualquer outra forma de modificação, e da documentação das API (Application Program Interfaces) de 
interação com o núcleo de software contratado; 
7.3.3.3 – Apresentar comprovante de que a licitante está credenciada pelo fabricante da solução, ou sua 
subsidiária brasileira a prestar serviços de implantação, manutenção e customização, relacionados à 
Solução de TI ofertada. 
7.3.3.4 – Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica 
de Direito Público ou Privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, nome legível e telefone, 
comprovando que o licitante executou satisfatoriamente, em Consórcio de Saúde, os serviços de 
implantação e manutenção de sistema Gestão de Saúde. Serão aceitos somente atestados referentes a 
soluções com implantação concluída (conforme previsto no instrumento de contratação), em 
funcionamento (em produção, sendo utilizada pelo público alvo) e que, por declaração do ente 
contratante seja atestado que a solução atendeu satisfatoriamente os requisitos especificados na 
contratação e que o projeto foi implantado em níveis adequados de qualidade e de tempo de 
implantação (conforme previsto no respectivo instrumento de contratação). 
 
7.3.4 – Atestado de visita técnica, conforme abaixo: 
7.3.4.1 – Os interessados deverão efetuar, obrigatoriamente, visita técnica às instalações do 
CISAMUSEP, a fim de avaliar os equipamentos, a estrutura do Consórcio e obter Atestado de Visita 
Técnica, devidamente assinado pelo funcionário que acompanhou a vista, comprovando que recebeu 
todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta Licitação. A visita deverá ser 
agendada através do telefone (44) 3123-8300, com o funcionário Leandro Miranda (Setor de 
Agendamento), de segunda a sexta-feira, e deverá ser realizada até 10 (dez) dias antes da data 
prevista para licitação. 
7.3.4.2 – O tempo máximo de duração da Visita Técnica é de 60 (sessenta) minutos. 
7.3.4.3 – Os horários das visitas deverão ocorrer dentro do horário de expediente do Consórcio, ou seja, 
das 08h às 11h e das 13h30min às 16h. 
7.3.4.4 – A Visita Técnica será acompanhada por um funcionário designado pelo Setor de 
Agendamento. As empresas interessadas deverão enviar o responsável legal pela empresa ou enviar 
um profissional identificado que obrigatoriamente deverá ter vinculo empregatício, na data, horário e 
local definido no ato do agendamento. 
7.3.4.5 – Após a visita, o setor de Agendamento assinará o Atestado de Visita conforme modelo Anexo 
XIII.  
 
7.3.5 – Relação de no mínimo 03 (três) técnicos adequados para realização das suas atividades, que 
detenham total conhecimento dos Softwares responsáveis pelo suporte para atendimento ao Consórcio; 
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7.3.6 – 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. 
 
7.4 – Quando os documentos não indicarem prazo de validade, a Comissão de Licitação considerará 
ser este de 30 (trinta) dias após a data da emissão do mesmo. 
 
7.5 – A não apresentação dos documentos exigidos no item 7.3 e seus subitens resultará na 
desclassificação da empresa. 
 
8 – DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 
 
8.1 – 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. 
 
8.2 – O Envelope nº 02, devidamente lacrado, com os documentos da proposta técnica deverá ser 
identificado externamente: 
 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS tipo TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2018 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE________________________ 
CNPJ Nº _____________________________ 
 
8.3 – A Proposta Técnica deverá ser ENCADERNADA e PAGINADA, contendo: 
8.3.1 – Pontuação Técnica – Anexo XIV: 
8.3.1.1 – 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. 
8.3.1.2 – 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) 

8.3.1.3 – O fornecimento de informações inverídicas por parte do proponente ensejará a sua 
desclassificação, mediante sua notificação. 
8.3.1.4 – A pontuação não pode ser cumulativa. 
 
9 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 03 
 
9.1 – A Proposta de Preço, no modelo do formulário Anexo V, deverá ser acondicionada em envelope 
lacrado no qual se identifique externamente: 
 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS tipo TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2018 
ENVELOPE 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE________________________ 
CNPJ Nº _____________________________ 
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9.1.1 – 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 nº 01 – Documentos de Habilitação. 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 02 (dois) dias úteis, contados após a entrega 
da Nota de Empenho ao adjudicatário; 
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 §§ 2° e 3° do artigo 44 da Lei Federal nº 8666/93. 
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. 
 
9.2 – Em caso de discrepância entre o preço grafado por extenso e o em algarismo, prevalecerá o preço 
que representar o menor desembolso para o CISAMUSEP;; 
 
9.3 – 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. 
 
10 – APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
10.1 – Os Envelopes nº 01, 02 e 03 contendo respectivamente a documentação referente à habilitação, 
à proposta técnica e proposta de preço deverão ser apresentados a Comissão de Licitação do 
CISAMUSEP até às 08h30min do dia 18 de maio de 2018; 
10.1.1 – Ser datilografada ou digitada, conforme modelo fornecido, em papel timbrado da proponente, 
datada, com telefone, carimbo ou número da CNPJ e demais dados exigidos; 
10.1.2 – Conter a razão social da proponente, nome e assinatura do titular, ou do representante legal 
credenciado.  
10.1.3 – Indicar o objeto da presente licitação; 
10.1.4 – Conter a referência da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 – CISAMUSEP; 
10.1.5 – Não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 
10.1.6 – O preço da proposta deverá ser apresentado em algarismo e por extenso. 
 
10.2 – Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
folhas timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da Licitante. 
10.2.1 – Os envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras estarão disponíveis 
para retirada pelos seus representantes, logo após a publicação do aviso de homologação da licitação 
no Órgão Oficial do CISAMUSEP, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 
10.2.2 – Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima, serão 
inutilizados. 
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10.2.3 – Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preço ou condições. 
 
10.3 – A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
10.3.1 – Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve, da Presidente da Comissão 
de Licitação, todas as informações necessárias para a sua formulação; 
10.3.2 – Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
10.3.3 – Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços em todas as fases; 
10.3.4 – Os licitantes que se apresentarem como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, 
beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, deverão comprová-la (mediante entrega do Anexo VI), 
antes da abertura da sessão pública de aceitação dos lances, caso em que os demais licitantes deverão 
conhecer da existência de licitantes com aquelas vantagens. 
 
10.4 – 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. 
10.4.1 – 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 DOS ENVELOPES). 
 
11 – TIPO DE LICITAÇÃO, REGIME E PREÇO MÁXIMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 – Tipo de Licitação: TOMADA DE PREÇOS: TÉCNICA E PREÇO. 
 
11.2 – 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. 
 
11.3 – O valor máximo da presente licitação será de R$ 143.133,29 (cento e quarenta e três mil cento e 
trinta e três reais e vinte e nove centavos). 
 
11.4 – Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de Compras e Serviços conforme 
Resolução nº 06/2018 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos 
termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o 
estabelecido no Edital. 
 
12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1 – Os pagamentos serão efetuados Através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal devidamente conferida pela Comissão de 
Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP, de acordo com as seguintes condições: 
12.1.1 – O pagamento referente ao item 1 será efetuada após a total execução do serviço, mediante 
aprovação do Fiscal do Contrato e apresentação do documento fiscal correspondente. 
12.1.2 – O pagamento referente ao item 2 será efetuado mensalmente, com vencimento da primeira 
parcela após 30 (trinta) dias da assinatura do Contrato mediante apresentação do documento fiscal 
correspondente; 
12.1.3 – O pagamento referente ao item 3 será efetuado de forma proporcional a customização 
executada desde que aprovada pelo Fiscal do Contrato. 
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12.2 – Para contagem do início do prazo previsto no item 12.1.1, a empresa vencedora ao concluir os 
trabalhos solicitará da administração uma declaração de conclusão. 
 
12.3 – 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 Rua 
Adolpho Contessotto, nº 620 – Zona 28 – Maringá/PR, CEP 87.053-285. 
 
12.4 – A Nota Fiscal deverá discriminar o valor dos serviços prestados, o número e modalidade da 
Licitação e o número do empenho.  
 
12.5 – No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de pagamento 
será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova Nota Fiscal / Boleto Bancário 
correto (a). 
 
12.6 – A empresa a ser 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. 
 
12.7 – Em caso de prorrogação e, em sendo necessário, o valor mensal poderá ser reajustado mediante 
solicitação da empresa a ser Contratada, com base no índice IGPM/FGV ou o Índice que o vier 
substituir, limitado ao permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
12.8 – No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções previstas 
no item 18 deste Edital, o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão 
do referido processo. 
 
13 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
13.1 – A avaliação das Propostas Técnicas será realizada pela Comissão de Licitação, que poderá 
solicitar suporte a acompanhada por Comissão designada pelo 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 empresa 
que obtiver a maior pontuação, às demais será atribuído Índice Técnico como segue: 

 
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 – As Licitantes por ordem decrescente de Índice Técnico (IT) deverão apresentar, no dia do 
certame ou conforme data estipulada pelo Presidente da Comissão de Licitação, demonstração técnica 
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do sistema ofertado visando aferir a adequabilidade do mesmo em relação às especificações técnicas e 
descrições funcionais descritas no Termo de Referência (Anexo I), para avaliação do software por 
Comissão designada pelo CISAMUSEP, que poderá ser integralmente acompanhada por todas as 
demais proponentes no processo que manifestarem interesse.  
13.4.1 – O ambiente tecnológico necessário à estruturação completa da apresentação será de inteira 
responsabilidade da proponente; 
13.4.2 – Durante a demonstração técnica, os requisitos serão testados na ordem em que ocorrem em 
situação real, de acordo com os requisitos e funcionalidades do software presentes no Item 3 do Termo 
de Referência (Anexo I); 
13.4.3 – A demonstração será conduzida e avaliada pela Comissão designada pelo CISAMUSEP. 
 
13.5 – Se a proponente não demonstrar o programa ofertado ou este não apresentar todas as 
exigências obrigatórias descritas no Anexo I, será desclassificada. 
 
13.6 – 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. 
 
14 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
14.1 – A análise e julgamento das Propostas contidas no ENVELOPE Nº 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 08 
(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, com os documentos exigidos para o 
ENVELOPE Nº 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 
Federal nº 8.666/93, vedado qualquer outro tipo de processo. 
 
15.6 – Para efeito do cálculo do Índice de Pontuação Geral - IPG serão computados de forma global, 
obtendo-se assim somente um proponente vencedor no certame. 
 
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, IV 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 Federal 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 Federal 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 Federal 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 Federal nº 8.666/93, desde que efetivamente comprovados. 
 
18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
18.1 – Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à Contratada as sanções 
previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do objeto adjudicado. 
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18.2 – Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 
enumeradas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e da mesma forma 
serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que regem a matéria: 
 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

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

Impedimento/Suspensão 
por até 02 anos 

Fraudar o procedimento de licitação. 
Impedimento/Suspensão 

de 02 a 05 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar 
documentos. 

Impedimento/Suspensão 
de 02 a 05 anos 

Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no 
contrato ou no prazo designado pela Contratante. 

Multa de 10% e/ou 
Impedimento/Suspensão 

por até 02 anos 

 
18.3 – As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, garantindo 
ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado será o previsto na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
18.4 – Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento a gravidade da conduta do 
infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente. 
 
18.5 – As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que ainda não 
foi repassado para a Contratada, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá ser paga no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo feito poderá ser cobrada pela via judicial. 
 
18.6 – As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 
 
19 – DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E PONTUÁVEIS 
 
19.1 – CONDIÇÕES GERAIS 
19.1.1 – É obrigatória a disponibilização e aceitação no sistema a ser fornecido, dos requisitos 
obrigatórios constantes no Termo de Referência (Anexo I), sob pena de desclassificação. 
19.1.2 – A empresa proponente que não contemplar até 03 (TRÊS) dos requisitos obrigatórios de todos 
os módulos, 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 sob pena de desclassificação. A empresa que 
não atender mais de 03 (três) dos requisitos obrigatórios será automaticamente desclassificada. 
19.1.3 – A empresa proponente deverá preencher a planilha referente ao itens pontuáveis constante no 
Anexo XIV. Cada item assinalado como “Atende” somará à licitante 1 (um) ponto. E cada item 
assinalado como “Não Atende” não somará nenhuma pontuação. 
 
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. 
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19.2.3 – O software deverá atender os programas estaduais e federais que forem implantados 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 (trinta) 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. Disponibilizar a visualização de data, 
horário e foto do usuário chamado. 
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 CISAMUSEP. 
 
20 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
20.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recursos, nos termos do art. 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.  
 
20.2 – Dos atos e decisões decorrentes desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos seguintes casos: 
20.2.1 – Habilitação ou inabilitação do licitante;  
20.2.2 – Julgamento das propostas; 
20.2.3 – Anulação ou revogação da licitação. 
 

20.3 – Qualquer protesto, impugnação ou recurso à presente licitação deverá ser dirigido à Comissão 
de Licitação.  
 

20.4 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis.  
 

20.5 – A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos 
interessados.  

 

20.6 – Resolvidos os recursos eventualmente interpostos, o Presidente da Comissão de Licitação 
encaminhará o processo da licitação à Autoridade competente que poderá: 
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20.6.1 – Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este pregão; 
20.6.2 – Anular esta Licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado; 
20.6.3 – Revogar esta Licitação, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 
 

20.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato às hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal nº 8.666/1993. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso 
de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
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 obtido o maior IPG (Índice de Pontuação Geral), 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: 
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 Microempresa 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 de preço implica automaticamente no conhecimento pleno e concordância com as 
condições expressas neste Edital e seus anexos. 
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23.5 – 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. 
 
 
 

Maringá, 17 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

Mariane de Oliveira Araujo Pasquini 
Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

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

Item Descrição Unid. Qtde 

01 

- Parametrização e Instalação dos Softwares nos Equipamentos de 

Propriedade do CISAMUSEP, 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 CISAMUSEP, Municípios, 

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

- Instalação e Treinamento Operacional do Sistema BI – Business 

Intelligence 

 

Serviço 01 

02 

- 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; 

Serviço 12 

03 Hora técnica para Customização de Software Horas 200 

 
Lote único: Os sistemas a serem fornecidos serão compostos por módulos que atendam aos 

requisitos de funcionalidade, que estejam nos mesmos ambientes tecnológicos e que sejam fornecidos 
por um único fornecedor. 

 
3 – DEFINIÇÕES: 
3.1 – Entende-se por Implantação: a carga dos dados, a instalação e disponibilização do software nos 
servidores e estações de trabalho disponibilizadas pelo CISAMUSEP e treinamento dos servidores 
designados.  
3.2 – Entende-se por Suporte técnico operacional: serviços técnicos de informática limitados à 
operacionalização do software.  
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3.3 – Entende-se por atualizações de versão: adequação do software as alterações das legislações 
federal, estadual e municipal, bem como demais melhorias que vierem a ser implementadas. 

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

3.5 – 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.  
3.6 – Entende-se por horas técnicas o período necessário para desenvolvimento das customizações 
necessárias e não contempladas neste termo de referência. 

 
4 – DA IMPLANTAÇÃO: 
4.1 – A implantação do software inclui os serviços de instalação, configuração, parametrização e 
importação de dados. 
4.2 – 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 15 (quinze) 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; 
4.3 – 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 a ser contratada;  
4.4 – O prazo para integração com os municípios não poderá ultrapassar 03 (três) meses a partir da 
entrega da Nota de Empenho ao adjucatário. 
4.5 – Os serviços de implantação de módulos já existentes no CISAMUSEP somente poderão ser 
cobrados caso a Contratada não seja a atual fornecedora do software em uso, o CISAMUSEP não 
pagará por implantação de módulo já implantado.  

 

5 – DO TREINAMENTO:  
5.1 – Compreende a realização de capacitação de toda a equipe de usuários responsáveis pela 
operacionalização de todos os módulos do software adquirido, estima-se a quantidade média de 100 
usuários para capacitação. 
5.1.1 – 03 (três) dias de treinamentos in loco ao ano durante a execução do contrato, a serem 
realizados por técnicos da empresa a ser contratada devidamente qualificados, com duração mínima de 
08h/Dia, sendo 02 (dois) deles imediatos para agendadores e funcionários do Consórcio e 01 (um) com 
data à ser definida pelo CISAMUSEP. (será agendada com 20 (vinte) dias de antecedência a data para 
realização dos treinamentos).  
5.1.2 – A atualização de versão dos softwares deverá ser realizada de forma remota, a cada nova 
versão lançada pela Contratada, com as precauções necessárias a fim de não prejudicar a 
operacionalização do software já em uso. 
5.1.3 – 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 empresa a ser contratada. 
 
6 – DA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO: 
6.1 – Compreende a prestação de serviços permanentes e necessários destinados a manter o software 
sempre em perfeita operacionalização e garantir as características dos módulos contratados. 
6.2 – 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 o CISAMUSEP e a empresa a ser contratada. Caso haja alteração/substituição destes 
responsáveis, esta deverá ser formalizada por escrito ao Fiscal do Contrato do CISAMUSEP. 

mailto:compras@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

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

 

19 

 

6.3 – 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 pelo CISAMUSEP, inclusive aos sábados, domingos e feriados.  
6.4 – Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de solução/posicionamento quanto 
às solicitações de adequações ou incorreções no sistema, formalizadas pelo CISAMUSEP. 
6.5 – Diante da impossibilidade de solucionar as adequações ou incorreções apresentadas no prazo 
acima estabelecido, esta deverá ser realizada, impreterivelmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas contadas a partir do envio da solicitação pelo CISAMUSEP. 
6.6 – Os serviços de manutenção serão prestados mediante a disponibilização, pela empresa a ser 
contratada, de ferramentas de acesso remoto. Não sendo possível a correção dos erros ou falhas 
através do acesso remoto, a empresa a ser contratada deverá prestar os serviços de forma presencial, 
sem qualquer custo adicional ao CISAMUSEP, tais como deslocamento, hora técnica ou qualquer outro 
encargo. 
6.7 – O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o 
devido suporte ao software, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o 
faça. 
6.8 – A empresa a ser contratada deverá estar apta a acessar remotamente o software do CISAMUSEP 
de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser reproduzidos em ambientes internos 
da empresa fornecedora do software. 
 
7 – CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO: 
7.1 – 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. 
7.2 – 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. 
7.3 – O prazo de execução será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com eficácia a partir da 
publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico, podendo ser prorrogado por igual período, total ou 
parcialmente, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, em conformidade com o artigo 57, IV 
combinado com artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, se for do interesse de ambas as partes. 
7.4 – Os serviços relativos à implantação do software deverão ser realizadas na sede do CISAMUSEP, 
Rua Adolpho Contessotto nº 620, Zona 28, CEP 87.053.285, na cidade de Maringá/PR. 

 

8 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS: 
8.1 – AMBIENTE TECNOLÓGICO: 
8.1.1 – 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. 

8.1.2 – Em caso de necessidade de outros softwares / licenciamentos que o CISAMUSEP não possua, 
será de responsabilidade da empresa a ser contratada o fornecimento das licenças necessárias em 
nome do CISAMUSEP, sem qualquer custo para o CISAMUSEP. 
8.2 – CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL: 
8.2.1 – 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; 
8.2.2 – Os relatórios e formulários devem ser impressos em impressoras de tecnologia laser sem a 
necessidade de formulários pré-impressos. 
8.2.3 – Somente usuários autorizados poderão executar tarefas. Deve ser permitido especificar o nível 
de acesso para cada usuário ou grupo de usuário; 
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8.2.4 – As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar histórico), 
de forma a possibilitar auditorias futuras; 
8.2.5 – Sem limite de número de usuários que acessam cada módulo dos sistemas; 
8.2.6 – Banco de dados sem custo de licença ou aquisição para o CISAMUSEP. 
8.3 – REQUISITOS GERAIS: 
8.3.1 – Todo o processo de levantamento de requisitos e analises, durante o processo de customização, 
deverá ser feito em conjunto com os funcionários do Consórcio, para todos os itens a serem adaptados 
pela empresa a ser contratada; 
8.3.2 – Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas 
licitados. Isto requer efetivo envolvimento da empresa vencedora para adaptação do formato dos dados 
a serem convertidos e seus relacionamentos; 
8.3.3 – 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. 
8.3.4 – A empresa a ser contratada deve desenvolver adequações no Sistema que possibilite a 
operacionalização das Redes de Atendimento, bem como organização do Ponto de Apoio do 
CISAMUSEP;  

 
9 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA: 
9.1 – 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 e senhas de acesso ao banco de dados. 
9.2 – Executar o objeto contratado na forma ajustada. 
9.3 – Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 
do presente Contrato. 
9.4 – 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. 
9.5 – 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. 
9.6 – 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. 
9.7 – Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato. 
9.8 – Permitir a fiscalização dos serviços contratados, pelo Fiscal do Contrato designado pela 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas por escrito. 
9.9 – Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução dos 
serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando razões 
justificadoras, que serão objeto de apreciação da CONTRATANTE. 
9.10 – Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a 
CONTRATANTE. 
9.11 – Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos serviços. 
9.12 – Respeitar os prazos acordados com a CONTRATANTE. 
9.13 – Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.14 – Atender prontamente as reclamações da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos 
devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias; 
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10 – DESCRIÇÃO, REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS: 

10.1 – AGENDAMENTO 

Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de saúde específica ou para qualquer outra unidade de saúde, 
respeitando parâmetros previamente definidos, como central de agendamentos. 

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. Permitir definir agenda de consulta para agendamento via portal online ou aplicativo pelo próprio usuário. 

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. 

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. 

Possibilitar sistema de controle que permita, em um intervalo de 6 (seis) meses, que cada município consorciado 
tenha garantida ao menos uma cota de cada especialidade disponibilizada através da distribuição. 

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. Permitir ignorar vagas de cotas 
para agendamento e autorização realizada por sobra. 

Conforme o motivo do cancelamento de atendimento de consultas e/ou exames possibilitar o retorno de cota para 
utilização em novo agendamento. 

Possibilitar realizar agendamentos de consultas através de encaixe quando horários disponíveis esgotados, 
definindo uma data e horário para o encaixe. Possibilitar também configurar e realizar encaixes pendentes para 
realizar posteriormente a autorização do encaixe. 

Possibilitar o bloqueio de horários de agendamentos de consultas por unidade de saúde de atendimento, 
profissional, especialidade, período e intervalo de horário. 

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de consultas pertencentes a bloqueios cadastrados sendo realizados 
automaticamente ou por confirmação conforme definição de critério. 

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. 

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de exames pertencentes a bloqueios cadastrados sendo realizados 
automaticamente ou por confirmação conforme definição de critério. 

Controlar feriados bloqueando agendamentos de consultas e exames para a data. 

Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório ou prestador de serviços definindo os convênios pelos 
quais cada exame é realizado. 

Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo de idade para agendamentos de usuários por 
especialidade de cada profissional. 

Possibilitar agendamentos de consultas selecionando especialidade, profissional ou unidade de saúde. Possibilitar 
informar motivo da consulta e unidade de saúde de origem. 

Possibilitar o agendamento de consultas informando um dos convênios vinculados ao profissional na unidade de 
saúde. 

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de consultas definindo profissionais e unidades de 
saúde com necessidade de controle. 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de reconsultas quando não existir consulta anterior em período 
parametrizado. 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de consultas por profissional ou especialidade em mesma data. 

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de exames definindo unidades de saúde com 
necessidade de controle. 

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. 

Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando motivo. 

Possibilitar o envio do relatório de cancelamento de agendamentos de consultas/exames, individualmente para o 
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Operador/Agendador. 

Possibilitar limitar o agendamento do mesmo usuário para o mesmo profissional e para a mesma data. 

Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias de agendamentos conforme 
capacidade e agendamentos já realizados por profissional e exame. 

Consistir e visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os saldos das cotas cadastradas para o 
período do agendamento. 

Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na última consulta ou exame agendado. 

Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a assinatura do agendador. 

Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e exames com código de barras que identifique unicamente o 
agendamento. 

Possibilitar o registro de recomendações para consultas e exames por unidade de saúde de atendimento. Possibilitar 
o complemento de recomendações para exames. 

Possibilitar o controle das salas de atendimentos de consultas e exames por horário imprimindo nos comprovantes 
para orientação dos usuários no atendimento. 

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. 

Possibilitar o controle das listas de espera de consultas por especialidade, profissional e unidade de saúde 
identificando usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante e prioridade. Possibilitar controlar etapa de 
solicitação de inclusão em lista de espera. 

Possibilitar o controle das listas de espera de exames por exame e unidade de saúde identificando usuário, data e 
horário de inclusão, data de solicitação, unidade de saúde de origem, profissional solicitante e prioridade. Possibilitar 
controlar etapa de solicitação de inclusão em lista de espera. Identificar data de baixa e motivo de cancelamento 
conforme situação da lista de espera. 

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. 

Possibilitar controlar cada etapa dos usuários em lista de espera identificando data, horário, responsável, prioridade, 
situação e agendamento realizado. 

Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera somente pela unidade de saúde de origem do usuário ou 
por unidade central de agendamento. 

Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera. 

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. Possibilitar determinar a validade de autorizações conforme profissional ou 
exame. 

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. 

Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do usuário por tipo de agendamento (consultas médicas, 
consultas odontológicas, exames, sessões, transportes e apoios). 

Emitir relatório de bloqueios de agendas de profissionais e/ou exames, com totais por profissional, exame, motivo da 
falta, unidade de saúde de atendimento. 

Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame em determinada data identificando horário, usuário, 
número do CNS - Cartão Nacional de Saúde, especialidade. 

Emitir relatório com agendamentos (consultas, exames) realizados e capacidade disponível mostrando percentual 
sobre disponibilidade. 

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. 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de exames por unidade de saúde, exame mostrando a capacidade de 
atendimento, agendamentos já realizados, bloqueios e saldo disponível. 

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. 

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. 
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 - 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. 

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 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. 
-Gerar gráficos dos atendimentos por unidade de atendimento, com os dados dos usuários e sinais vitais dos 
usuários atendidos. 

 

10.2 – ATENDIMENTO 

Possuir prontuário eletrônico, de acordo com a legislação vigente, que atenda os seguintes estágios de atendimento: 
recepção de usuários, triagem/preparo de consultas e atendimento médico conforme estrutura das unidades de 
saúde. 

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. 

Na recepção de usuários possibilitar a utilização de biometria para identificação de usuários. 

Exigir no cadastro do usuário os seguintes dados obrigatórios no momento do cadastro: nome completo, endereço 
completo, Unidade de Saúde de Referência, Cartão Nacional de Saúde, documento legal de identificação, telefone, 
nome da mãe, sexo e data de nascimento. 

Possibilitar o cadastro no nome social do usuário; 
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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. 
Possibilitar a impressão da Ficha de Atendimento, Declaração de Comparecimento e Guias de Referência e Contra 
Referência. 

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. 

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. 

Possibilitar o cadastro de escalas de avaliação de dor e a utilização por cada local de atendimento. Ao realizar 
atendimento de paciente possibilitar informar o nível da avaliação de dor apresentando a respectiva descrição 
conforme faixa de valores. 

Desenvolver ficha de estratificação editável de acordo com os protocolos de atendimento estabelecidos pelas Redes 
de Atendimento do Estado do Paraná.  

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos (Protocolo de Manchester, HumanizaSUS) definindo níveis, tempo 
de espera para atendimento e identificação de cor. Possibilitar definir por local de atendimento a classificação de 
riscos adotada. Ao realizar atendimentos de pacientes possibilitar informar o nível de classificação de risco conforme 
local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme classificação de risco identificando a respectiva 
cor e apresentando tempo de espera quando excedido. 

Possuir campo na estratificação de risco para informar o nome do profissional que a realizou. 

Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e ocorrências vinculando aos respectivos níveis de 
classificação de riscos. Ao realizar atendimentos de pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de 
riscos e ocorrência gerando automaticamente o nível de classificação do risco. 

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. 

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. 

Possibilitar o preenchimento de problemas e condições avaliadas, P.I.C. - Práticas Integrativas e Complementares, 
aleitamento materno, modalidade atenção domiciliar, NASF e CIAP em conformidade com a ficha de atendimento 
individual do e-SUS do Ministério da Saúde. 

Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento médico com todas as informações sendo dispostas em ficha 
contínua. Disponibilizar atalho para acesso e posicionamento direto por funcionalidade da ficha de atendimento. 

Possibilitar o registro de Marcadores de Consumo Alimentar em conformidade com a ficha do e-SUS do Ministério da 
Saúde. 

Possibilitar o registro da Ficha Complementar - Sindrome Neurológica por Zika/Microcefalia em conformidade com a 
ficha do e-SUS do Ministério da Saúde. 

Possibilitar a inclusão dos Planos de Cuidados editáveis das Redes de Atendimentos do Estado do Paraná. 

Possibilitar o registro de Plano de Cuidados permitindo restrição por especialidade. 

Possibilitar o registro de Estratificação do APSUS, permitindo o cadastro das fichas conforme necessidade do 
município. 

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de comparecimento, orientações, requisição de 
exames e guia de referência e contra-referência. 

Permitir a inclusão no prontuário eletrônico de indicadores de saúde e possibilitar a emissão de gráficos de 
acompanhamento por paciente ou por unidade de atendimento. 

Permitir a inclusão na aba de Sinais Vitais o parâmetro de Hemoglobina Glicada e Pressão Arterial, permitindo emitir 
gráficos de acompanhamento desses sinais vitais, gerando gráficos por paciente ou por unidade de atendimento. 

mailto:compras@cisamusep.org.br
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

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

 

25 

 

Permitir a inclusão de impressos do CISAMUSEP onde os profissionais poderão, dentro do prontuário eletrônico, 
acessar esses impressos e editá-los. 

Possibilitar a impressão do histórico do atendimento somente das informações que forem registradas pelo 
profissional. 

Possibilitar a integração com o Sistema Gestor de Maringá, bem como com os sistemas gestores de saúde utilizados 
pelos municípios consorciados ao CISAMUSEP. 

Possibilitar o acesso ao histórico externo do prontuário eletrônico do paciente, especialmente estratificação de risco 
realizada pela Atenção Primária e Secundária. 

Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do usuário por ordem cronológica de data 
possibilitando detalhar individualmente os atendimentos realizados. Disponibilizar acesso minimamente às 
informações de: avaliação antropométrica, sinais vitais, classificações de riscos, avaliação de dor, queixas, 
anamnese, resultados de exames, diagnósticos, procedimentos realizados, prescrições de medicamentos, 
requisições de exames, prescrições oftalmológicas, encaminhamentos, atividades prescritas nas internações, 
avaliações de enfermagem, atividades coletivas e planos de cuidados. 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido. 

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando orientações a usuários pela metodologia CIPESC 
– Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúda Coletiva. 

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita possibilitando informar posologias e quantidades 
distintas. 

Possibilitar a emissão de ficha de solicitação para medicamentos prescritos e identificados como antimicrobianos. 

Permitir que os operadores dos municípios consorciados tenham acesso ao histórico de atendimento, plano de 
cuidados e estratificação de risco dos usuários do respectivo município. 

Integrar com sistema de comunicação com o paciente para confirmação de comparecimento. 

Permitir a vinculação da estratificação de risco como item obrigatório para realizar o agendamento de acordo com as 
Unidades de Atendimento.  

Permitir a inclusão de imagens e laudos de exames no prontuário eletrônico do paciente. 

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. 

Possibilitar que o sistema possua na tela de recepção uma ferramenta de priorização automática na ordem de 
atendimento do Prontuário Eletrônico, de modo que a ordem de atendimento seja primeiramente os cadeirantes, 
idosos acima de 80 anos, depois idosos acima de 60 anos, conforme legislação vigente, gestante, criança de colo, 
entre outras prioridades legais e depois pela ordem da senha já estabelecida no momento do agendamento e não 
pela ordem de chegada. 

Possuir no prontuário eletrônico na aba de Procedimentos Realizados um campo onde o profissional consiga 
descrever o procedimento realizado. 

Possibilitar o acesso remoto ao prontuário para consulta pelos médicos/odontólogos das UBS dos municípios 
consorciados, com cadastramento, senha e login. 

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. 

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. 

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de comparecimento, orientações, requisição de 
exames e guia de referência e contrarreferência. 

Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do usuário por ordem cronológica de data. 

Possibilitar que o arquivo referente aos prontuários físicos digitalizados seja anexado ao prontuário eletrônico em um 
único arquivo para cada usuário.  

Possibilitar o encaminhamento automático do usuário atendido para retirada de medicamentos prescritos. 

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando orientações a usuários pela metodologia CIPESC 
– Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúda Coletiva. 

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 o 
medicamento seja pesquisado pelo nome comercial. Possibilitar restringir os medicamentos que podem ser 
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prescritos por local de atendimento. 

Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos existentes em estoque, para medicamentos 
controlados (por categoria) e demais medicamentos. 

Emitir histórico do atendimento realizado, contendo a triagem do usuário, anamnese, exame físico, procedimentos 
realizados, prescrições de medicamentos, solicitações de procedimentos, diagnóstico e encaminhamentos. 

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita possibilitando informar posologias e quantidades 
distintas. 

Possibilitar repetir prescrições de medicamentos no mesmo atendimento informando novas composições e 
quantidades para os medicamentos. 

Emitir receituário de prescrição oftalmológica. 

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para internação ambulatorial com informação de 
acompanhamento e alta do usuário. 

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para atendimento psicossocial preenchendo e imprimindo a 
solicitação de atendimentos RAAS – Atendimento Psicossocial. 

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. 

Possibilitar a restrição da visualização no prontuário de atendimentos realizados em unidades de saúde definidas. 

Manter no sistema, histórico de todos os prontuários vinculados e que foram unificados, com seus respectivos 
números, datas e demais dados individualmente. 

Permitir reverter a unificação de prontuários. 

No prontuário eletrônico, na pesquisa por usuário, vincular seu status de presente ou ausente em seu histórico. 

Permitir visualizar no campo de atendimento, apenas usuários que foram recepcionados no CISAMUSEP. 

No prontuário eletrônico, permitir a recepção de pacientes e ordenar na agenda do médico pela ordem de senha do 
usuário. 

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

Permitir a substituição de agendamento de usuários para consultas/exames fora do período estipulado pelo 
CISAMUSEP, somente para operadores autorizados para tal 

Gerar processos de notificação quando ocorrer CIDs de notificação obrigatória para investigação dos casos. 

Possibilitar a certificação digital das informações de cada atendimento por prontuário eletrônico através de assinatura 
digital do profissional por dispositivo token, em conformidade com o Padrão ICP – Brasil para autenticação das 
assinaturas digitais. 

Possibilitar a assinatura digital individualmente ao término do atendimento ou por lote ao término de um período de 
trabalho. 

Possibilitar o armazenamento das certificações digitais dos atendimentos por prontuário eletrônico em banco de 
dados fisicamente separado, garantido a segurança e preservação das informações. 

Possibilitar a exportação de arquivos referente aos atendimentos de prontuário eletrônico assinados digitalmente. 
Possibilitar a validação destes arquivos quanto à integridade de conteúdo e assinatura digital através de aplicativos 
de validação. 

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. 

Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas unidades de saúde com atendimento não informatizado 
incluindo os procedimentos realizados. 

Possibilitar a digitação de procedimentos simplificados realizados por setores especializados (inalação, 
enfermagem). 

Possibilitar a digitação dos procedimentos em conformidade com a ficha de procedimentos do e-SUS do Ministério 
da Saúde. 

Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de usuários apresentando informações de vacinas, 
dosagens, data prevista ou quantidade de dias em atraso. 

Possibilitar registrar notificação de agravo a saúde do trabalhador quando identificado a ocorrência durante a triagem 
ou preparo de consultas, atendimento de consultas ou atendimentos de enfermagem. 

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. 

Possibilitar a configuração de modelos de receituários de medicamentos distintos para cada médico. 
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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. 

Possibilitar o registro de atividades coletivas informando data, horário de início, horário de encerramento, duração, 
participantes, população, profissionais, procedimentos realizados, usuários atendidos e estabelecimento. Possibilitar 
informar Temas para Reuniões e Práticas e Temas para Saúde em conformidade com e-SUS AB. Permitir informar 
grupo de usuários. 

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento Atenção Domiciliar identificando usuário, unidade de saúde, 
origem, CID, destino, condições avaliadas, cuidador, conclusão/destino elegível. Atendendo informações necessárias 
para a Ficha de Avaliação de Elegibilidade e Admissão do e-SUS AB. 

Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar. 

Possibilitar o registro de atendimentos de Atenção Domiciliar informando data, horário, profissional, especialidade, 
procedimentos, CID, CIAP, equipe, condições avaliadas, modelo de atenção domiciliar, procedimentos do e-SUS AB. 
Atendendo informações necessárias para a Ficha Ficha de Atendimento Domiciliar do e-SUS AB. Possibilitar a 
impressão do formulário de registro da atenção domiciliar listando os procedimentos realizados. 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-AD Atenção Domiciliar por usuário, unidade de saúde, período e 
situação apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

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. 

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. 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-PSI Psicossocial por usuário, unidade de saúde, período e situação 
apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

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. 

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. 

Emitir relatório de CIDs de notificação diagnosticadas detalhando os acompanhamentos e ações realizadas. 

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. 

Emitir relatórios de solicitações de RAAS – Atenção Domiciliar e RAAS – Psicossocial com totalizações por unidade 
de saúde, usuário, sexo, faixa etária, município. 

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. 

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. 

Gerar gráficos de maiores quantidades de atendimento realizados, permitindo agrupar a informação por: 
 - unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro e faixa etária (no máximo dois agrupamentos por 
visualização), com maiores quantidades de atendimentos realizados. 
- unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro, faixa etária (no máximo dois agrupamentos por 
visualização), com maiores quantidades de diagnósticos, procedimentos realizados, encaminhamentos, 
procedimentos solicitados. 
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10.3 – LABORATÓRIO 

Permitir configurar exames conforme dados necessários para digitação de resultados e impressão de mapas de 
trabalho e laudos.  

Identificar os exames com interfaceamento com equipamento laboratoriais. 

Identificar exames com necessidade de autorização de realização para cada laboratório. 

Permitir a recepção de usuários informando os exames a realizar. Possibilitar a recepção de usuários por leitura de 
códigos de barras dos agendamentos e leitura biométrica. 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. 

Importar automaticamente os exames solicitados por requisição de exames no prontuário eletrônico. 

Possibilitar a impressão de resultados de exames diretamente pelo cidadão, através de portal de atendimento. 

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

Possibilitar reimprimir etiquetas selecionando os exames para reimpressão. 

Possibilitar imprimir mapa de resultado e comprovante de retirada. 

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. 

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. 

Possibilitar a digitação dos resultados de exames. Identificar os exames por leitura de etiqueta com código de barra 
por transação. 

Possibilitar o bloqueio por idade do exame para agendamento. (De acordo com o Ministério da Saúde). 

Consistir valores mínimos e máximos para cada informação dos resultados de exames. 

Identificar usuários com resultados incompletos ou não informados. 

Controlar os diferentes métodos de realização utilizados para cada exame. 

Possibilitar informar o profissional responsável pelo exame restringindo ao profissional a liberação eletrônica do 
resultado de exame. 

Possibilitar informar CID consistente para cada exame para fins de faturamento de BPA – Boletim de Produção 
Ambulatorial. 

Permitir a digitação de resultados para exames de radiologia. 

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. 

Verificar a realização de exames em que o resultado ainda esteja válido conforme quantidade de dias 
parametrizados para o exame, notificando operador do sistema. 

Permitir o registro de entrega e a impressão dos laudos de exames diretamente pelas unidades de saúde de origem 
do usuário.  

Possibilitar a certificação digital dos laudos de exames através de assinatura digital do profissional por dispositivo 
token, em conformidade com o Padrão ICP – Brasil. 

Possibilitar a exportação de arquivos referente aos laudos de exames certificados digitalmente. Possibilitar a 
validação destes arquivos quanto à integridade de conteúdo e assinatura digital através de aplicativos de validação. 

Restringir a impressão de laudos de exames controlados (Ex.: HIV) somente ao laboratório que realizou o exame. 

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. 

Imprimir comprovante com data prevista para retirada dos exames. 

Emitir mapa de trabalho de forma individual, por mapa, por profissional solicitante, considerando critério de urgência 
e não emitidos. 

Emitir resultados de exames de forma individual, por mapa, por profissional solicitante, considerando critério de 
urgência e resultados não emitidos. 

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. 

Possibilitar direcionar as impressões de etiquetas, mapas e resultados de exames diretamente para impressoras pré-
definidas através das portas de impressão. 
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Emitir relatório de exames realizados por quantidade e/ou valor, com totais por unidade de saúde, exame, 
profissional, mapa. Detalhar percentual dos exames realizados. 

Emitir relatório comparativo de exames realizados em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 
diminuição nos exames realizados em cada período. 

Gerar gráfico de unidades de saúde, exames, procedimentos, mapas, solicitante, bairro, faixa etária, com maiores 
quantidades e/ou valores de exames realizados. 

Disponibilizar serviço (webservice) para integração com laboratórios contratados com: 
- Controle de chave de acesso individual.  
- Autenticação via token. 
- Possibilitando controle individual de acesso. 
- Pesquisa de Exames, Agendamentos, Autorizações e Importação de resultados por meio de código único de 
identificação. 
- Possibilitar confirmação do atendimento do usuário originado no agendamento ou autorização. 

 

10.4 – 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). 

Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em grupos. 

Permitir elaborar questionário de anamnese de usuários com perguntas configuráveis por sexo e idade. 

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. 

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos definindo níveis, tempo de espera para atendimento e identificação 
de cor. Possibilitar definir por local de atendimento a classificação de riscos adotada. 

Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e ocorrências vinculando aos respectivos níveis de 
classificação de riscos. 

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. Ao realizar triagem odontológica de pacientes, possibilitar informar o 
nível de classificação de risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme 
classificação de risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo de espera quando excedido. Ao realizar 
triagem odontológica de pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de riscos gerando automaticamente 
o nível de classificação do risco. 

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. Ao realizar atendimentos odontológicos de pacientes, possibilitar informar o nível de 
classificação de risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme classificação de 
risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo de espera quando excedido. Ao realizar atendimentos 
odontológicos de pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de riscos gerando automaticamente o 
nível de classificação do risco. 

Possibilitar o preenchimento do tipo de consulta, vigilância em saúde bucal e fornecimento de produtos 
odontológicos em conformidade com a ficha de atendimento odontológico individual do e-SUS do Ministério da 
Saúde. 

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

Possibilitar a visualização do diagnóstico dos dentes e os procedimentos em cores no odontograma. 

Emitir a ficha do atendimento odontológico com impressão do odontograma, prescrição de medicamentos, 
requisições de exames, guia de referência e contra-referência. Ao realizar a digitação da ficha de atendimentos 
odontológico para pacientes, possibilitar informar o nível de classificação de risco conforme local de atendimento. Ao 
realizar atendimentos odontológicos de pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de riscos gerando 
automaticamente o nível de classificação do risco. 

Imprimir atestado, declaração de comparecimento, orientações e autorização para exodontia. 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido. 
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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, classificações de riscos. 

Permitir digitação de anamnese com impressão de formulário. 

Possibilitar digitação de atendimentos odontológicos realizados por unidades de saúde com atendimento não 
informatizado. 

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. 

Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados com quantidades realizadas em cada face, por 
procedimento, dente, profissional, especialidade. 

Emitir relatório de usuários com procedimentos programados na odontologia com determinado tempo de atraso no 
comparecimento para realização. 

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. 

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. 

 

10.5 – 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. 

 Possibilitar o cadastro das rotas identificando os municípios de destino, local de embarque, local de destino e motivo 
do atendimento, além do veículo e sua capacidade de transporte para cada rota definida, bem como vincular o 
prestador (unidade de saúde) e convênio a ser utilizado. 

Permitir a configuração de agendamento de pacientes para transporte por rota, com os horários de partida e 
quantidade de usuários para cada veículo. 

Possibilitar o cadastro de veículos para controle de despesas e transportes. 

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. 

Possibilitar o cadastro de locais de destino constando informações como endereço, município, CEP, telefone, para 
transporte de usuários atendidos fora do município. 

Possibilitar a configuração de cotas de transportes por quantidade e/ou valor para as rotas por período. 

Possibilitar a inativação de locais de destino com informações de data e motivo.  
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Possibilitar o agendamento on-line 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. Consistir a existência 
de cotas de transporte por rota e período. 

Possibilitar o agendamento on-line de transporte de pacientes e/ou acompanhantes com opção de colo, com 
possibilidade de limitação de idade para a opção. 

Emitir alerta para o operador do sistema quando o usuário não compareceu na última viagem agendada. 

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. 

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. 

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. 

Possibilitar o registro de apoios por rota e município identificando usuário, usuário acompanhante, período, 
procedimento de apoio e procedimento de apoio de acompanhante. Vincular unidade de saúde, profissional, 
especialidade e valor diário conforme a rota informada. Calcular a quantidade e valor total de apoios conforme 
período informado. Emitir comprovante referente ao apoio. 

Possibilitar a confirmação de viagens gerando informações de prestador, convênio, procedimento de transporte, 
profissional responsável para faturamento conforme definições da rota. Possibilitar identificar motorista e veículo 
para transporte. Possibilitar informar observações para a viagem imprimindo informações da viagem e relação de 
usuários agendados. 

Possibilitar a identificação dos usuários transportados previamente agendados e de demanda espontânea. 
Possibilitar a pesquisa dos usuários agendados por data. 

Possibilitar o registro de despesas de viagens informando adiantamentos de viagem e despesas dos motoristas, 
quilometragem, calculando automaticamente o saldo de acerto. 

Possibilitar a classificação das despesas de viagens em grupos permitindo com isso a emissão de relatórios de 
despesas sintéticos. 

Possibilitar o controle de solicitações de TFD – Tratamento Fora do Domicílio registrando a unidade de saúde e 
município de origem do usuário, município de tratamento, informações de 1º tratamento ou tratamento continuado, 
situação do tratamento, parecer da comissão. Possibilitar a visualização dos atendimentos realizados durante o 
tratamento. 

Possibilitar a impressão do documento de solicitação de TFD - Tratamento Fora do Domicílio. 

Possibilitar a visualização de histórico de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio realizados por usuário, período e 
situação detalhando as solicitações do usuário. 

Possibilitar o registro dos atendimentos realizados durante os TFD - Tratamentos Fora do Domicílio informando a 
solicitação, unidade de saúde de atendimento, profissional, especialidade, procedimento, situação do atendimento 
quanto à realização e detalhamento. 

Gerar relatórios descritivos e gráficos, dinamicamente e em tempo real sobre as condições e situações que 
envolvem o transporte de pacientes no município. 

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

Possibilitar a configuração de agendas de transporte por rota, período, dias da semana e intervalo de horário. 

Possibilitar a distribuição de vagas por rota para transporte por unidade de saúde de origem (município consorciado). 

Quando houver cancelamento e/ou exclusão de agendamento de transporte, possibilitar o retorno de cota para 
utilização em novo agendamento. 

Controlar agendamentos transporte de colo determinando intervalo de idade dos usuários.  

Possibilitar o cancelamento de agendamentos de transporte identificando motivo. 

Possibilitar limitar o agendamento do mesmo usuário para a mesma rota e para a mesma data. 

Consistir e visualizar no momento do agendamento de transporte os saldos das cotas cadastradas para o período do 
agendamento. 

Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na última viagens agendada. 
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Possibilitar a emissão de comprovantes de agendamento de transporte com informações do usuário (número, nome, 
nome social, idade, município) e do agendamento (tipo da rota, rota, data e horário da viagem, local e município de 
destino, motivo do transporte, se é paciente, acompanhante, colo), inclusive  possibilitando a assinatura do 
agendador. 

Possibilitar emitir comprovantes de agendamentos de transporte com código de barras que identifique unicamente o 
agendamento. 

Possibilitar a transferência de agendamentos transporte por rota, unidade de saúde de origem, data e horário 
informando a rota, data e horário de destino consistindo a disponibilidade de horários e cotas. 

Emitir relatório com agendamentos da rota em determinada data identificando horário, usuário, RG, telefone, 
município e local de embarque, município e local de destino, possibilitando a vinculação de paciente e seu 
acompanhante. 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de cotas de transporte por unidade de saúde de origem mostrando 
agendamentos já realizados e saldo disponível. 

Emitir relatório de transportes realizados com totais por rota, município e local de destino, motivo do transporte, 
prestador, convênio. Detalhar percentual dos transportes realizados. 

Emitir relatório de despesas por quantidade e/ou valor, com totais por rota, veículo, motorista, despesa. Detalhar 
percentual das despesas. 

Emitir relatório de médias de consumo de combustíveis conforme quilometragem, por quantidade e/ou valor, com 
totais por rota, veículo, motorista, despesa. 

Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de agendamentos mostrando as cotas, agendamentos, 
atendimentos realizados, faltas, percentual de aproveitamento em relação às cotas. 

Emitir relatório das solicitações de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por quantidade com totais por unidade de 
saúde de origem, município de origem, usuário, município de tratamento, parecer. 

Emitir relatório dos atendimentos de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por quantidade com totais por unidade de 
saúde de atendimento, profissional, especialidade, situação, unidade de saúde de origem, município de origem, 
usuário. 

Emitir relatórios comparativos de: 
 - agendamentos nas rotas em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos 
agendamentos em cada período. 
- agendamento por município, rota, por data, por mês, anual e total do CISAMUSEP, tendo como parâmetro a cota 
disponibilizada expurgado eventuais cancelamento de agenda em relação a presença recepcionada. 
- Eficiência de agendamento por município, rota, por data, por mês, anual e total do CISAMUSEP, tendo como 
parâmetro a cota disponibilizada expurgado eventuais cancelamento de agenda em relação a presença 
recepcionada. 
- Percentual de faltas, por município, rota, por data, por mês, anual e total do CISAMUSEP, tendo como parâmetro a 
cota disponibilizada expurgado eventuais cancelamento de agenda em relação a presença recepcionada. 
Emitir relatórios comparativos de: 
 - transportes em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos transportes em cada 
período. 
 - despesas em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas despesas em cada período. 
 - médias de consumo em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas médias de 
consumo em cada período. 
- solicitações de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de aumento ou diminuição nas solicitações 
em cada período. 
- atendimentos de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de aumento ou diminuição nos 
atendimentos em cada período. 

Gerar gráficos, com no máximo dois agrupamentos por visualização, de: 
 - rotas, municípios, veículos, motivos de transporte, locais de destinos, locais de embarque com maiores 
quantidades de agendamentos. 
 - rotas, municípios, motivos de transporte com maiores quantidades de transportes. 
 - veículos, despesas, motoristas com maiores quantidades e/ou valores de despesas. 

 
10.6 – ALTA COMPLEXIDADE 

Permitir a impressão de dois procedimentos de APAC no mesmo atendimento do prontuário eletrônico, sendo 
impressos em APACs diferentes. 
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Possibilitar definir a situação dos laudos de APACs conforme trâmite estabelecido pelo CISAMUSEP. 

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

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. 

Possibilitar informar os procedimentos solicitados na APAC. 

Possibilitar o controle de autorizações de APACs identificando o responsável pela autorização e validade da APAC. 

Possibilitar definir os municípios com acesso a cada procedimento de Alta Complexidade. 

Permitir a emissão de APACs por data, prestador, usuário, situação do laudo, controlando automaticamente o 
intervalo de numeração. 

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. 

Possibilitar a impressão de espelho do faturamento de APACs. 

Possibilitar a auditoria de APACs identificando o auditor, data e observações. Possibilitar a visualização dos 
procedimentos solicitados com a quantidade solicitada, faturada e saldo. 

Possibilitar a visualização do faturamento de procedimentos por competência. 

Possibilitar a impressão da auditoria. 

Permitir a exportação das informações completas dos laudos de APACs por competência para faturamento no 
aplicativo SIA do Ministério da Saúde. 

Possibilitar o controle das etapas de trâmite das APACs identificando situação, data de execução da etapa, 
responsável pela etapa e observações. 

Possibilitar que nos processos de solicitação, autorização, faturamento, auditoria e exportação de APACs seja 
possível a visualização das etapas percorridas pelos laudos de APACs. 

Emitir relatório de laudos de APACs por município, prestador, bairro, usuário, procedimento, mostrando quantidade 
e/ou valor. 

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. 

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. 

 

10.7 – GERAL 

Compatibilizar os cadastros conforme as Tabelas do SCNS - Sistema Cartão Nacional de Saúde. 

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.  

Possibilitar realizar unificação de cadastro de usuários que estão em duplicidade na base, realizando comparação de 
informações e formatação do registro que permanecerá. 

Possibilitar realizar unificação de cadastro de endereços realizando comparação de informações e formatação do 
registro que permanecerá. 

Utilizar critério de nomes fonetizados para pesquisa e consistência de duplicidades. 

Exibir Nome Social dos pacientes (quando existente) para pesquisa para os estágios de atendimento: recepção de 
usuários, triagem/preparo de consultas e atendimento médico. 

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. 

Possibilitar a pesquisa de Endereços de usuários e famílias por C.E.P. e/ou Logradouro utilizando o padrão DNE dos 
Correios. 

Possibilitar a utilização de foto no cadastro de usuários. 

Permitir a captura de imagem de webcam através do sistema. 

Possibilitar a pesquisa de informações dos pacientes disponíveis na base nacional do Cartão Nacional de Saúde 
através de comunicação com o WebService do CADSUS. 

Permitir cadastro de escalas e formulários dinâmicos para utilização em diversas telas do sistema. 
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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. 

Possibilitar o envio individualizado de SMS - Short Message Service compondo mensagem e informando os 
destinatários. 

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

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. 

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. 

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 de Procedimentos do SUS. 

Possibilitar a obtenção de informações adicionais de usuários, famílias e unidades de saúde. 

Possibilitar o cadastro tabelas de valores para os procedimentos dos prestadores. 

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. 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento das consultas dos profissionais em cada unidade de 
saúde de atendimento. 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento dos exames realizados em cada unidade de saúde de 
atendimento. 

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. 

Possibilitar definir os convênios por unidade de saúde para faturamento em BPA – Boletim de Produção 
Ambulatorial. 

Gerar automaticamente com base nos usuários e famílias cadastradas, visitas domiciliares, atividades coletivas, 
atendimentos médicos, procedimentos realizados e atendimentos odontológicos as informações necessárias para 
importação no sistema e-SUS AB – Atenção Básica. 

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. 

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. 

Possibilitar a impressão do faturamento com totais por unidade de atendimento, profissional, especialidade, convênio 
e procedimento e relação de impostos calculados. 

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.). 

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 
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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. 

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. 

Possibilitar a importação de recebimentos de boletos de cobrança dos faturamentos através de arquivo bancário 
conforme layout padrão de arrecadação e recebimento FEBRABAN. 

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. 

Gerar arquivos com os cadastros de usuários do SUS para o aplicativo CadSUS Multi-plataforma. 

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. 

Consistir procedimentos no momento da realização quanto aos critérios definidos pelo Ministério da Saúde: sexo, 
idade, especialidade, classificação de serviços das unidades de saúde. 

Realizar a integração dos cadastros de usuários e atendimentos das ações programáticas do Ministério da Saúde 
(HiperDia, SisPréNatal, SisVAN, SISMAMA e SISCOLO). 

Exportar os cadastros de famílias, integrantes, PMA2 e SSA2 para o sistema SIAB do Ministério da Saúde. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (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 PostgreSQL para escolha que 
melhor convier ao município. 

Possibilitar na emissão de relatório que seja selecionado o tipo de papel, orientação, tamanho, largura, altura, 
margens e impressão de linhas zebradas. 

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. 

Os relatórios devem possuir exportação para os seguintes formatos de arquivos: HTML, TIFF, GIF, RTF, JPEG, PDF 
e CSV. 

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. 
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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). 

Possibilitar integração ou exportação de dados entre os sistemas de faturamento dos prestadores e o Sistema de 
Gestão Pública utilizado no CISAMUSEP. 

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. 

O sistema deve possuir controle de acesso por operador para cada opção do sistema identificando nível do privilégio 
(inclusão, alteração, exclusão, consulta). 

Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema possibilitando o bloqueio de operadores ao esgotar 
tentativas. 

Controlar o tempo de inatividade do sistema exigindo a identificação do operador. 

O sistema deve permitir o acesso restrito dos operadores por identificação biométrica. 

Permitir o cadastro de grupos de usuários de sistema e seus privilégios de acesso. 

Permitir ao usuário do sistema a troca de senha quando entender ou se tornar necessário. 

Permitir que os usuários de sistema personalizem a área de trabalho do sistema com atalhos para as 
funcionalidades mais utilizadas. 

Permitir que os usuários de sistema definam a utilização de acessibilidade visual, possibilitando que seja aplicado 
percentual de aumento de tela conforme definição do usuário. 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema para troca de mensagens no modelo de correio eletrônico 
entre todos os usuários de sistema. Possibilitar o controle de mensagens recebidas, lidas, enviadas e excluídas. 
Possibilitar a utilização de arquivamento de mensagens em pastas. Possibilitar a composição de novas mensagens, 
resposta de mensagens recebidas, encaminhamento de mensagens recebidas e impressão de mensagens. 
Possibilitar a localização de mensagens recebidas ou enviadas por período, assunto e mensagem. 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema que permita aos usuários de sistema a troca de 
mensagens em tempo real (bate papo), de forma que seja possível definir sua situação no bate papo como: 
disponível, ocupado e invisível. 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema que permita ao usuário de sistema o controle de sua 
agenda de compromissos. Possibilitar incluir novos compromissos, definindo horário de início e fim (data e horário), 
assunto e descrição. Possibilitar informar outros participantes do compromisso e solicitar o envio do compromisso 
por correio eletrônico a todos os participantes. 

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. 

O sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso ao sistema, identificando, nome do computador, 
endereço de rede IP, data e horário. 

O sistema deve possuir mecanismos que permitam a execução automática de cópias de segurança previamente 
agendadas. 

 

10.8 – 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.  

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

Possibilitar agendamentos de consultas e exames com emissão de comprovantes de agendamento. 

Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias de agendamentos conforme 
capacidade e agendamentos já realizados por profissional e exame. 
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Visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os saldos das cotas cadastradas para o período do 
agendamento. 

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

Possibilitar que o agendamento seja realizado de acordo com a data de validade da estratificação de risco. 

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. 

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. 

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.  

Permitir aos municípios receber / enviar mensagens de correio eletrônico. 

Permitir a emissão de resultados dos exames assinados eletronicamente através da internet. 

Permitir a emissão de relatórios com possibilidade de salvar modelos de relatórios para emissão. 

Emitir relatórios dos agendamentos de profissionais e exames por data identificando horário, usuário, número do 
C.N.S. (Cartão Nacional de Saúde), especialidade. 

Emitir relatório do número de estratificação de risco realizada vinculada ao agendamento da mesma; 

Gerar gráficos de: 
- profissionais, especialidades, exames com maiores quantidades de agendamentos em um período. 

 

10.9 – BUSINESS INTELIGENCE 

Gerar indicadores para acompanhamento e monitoração de processos, desempenho, estatísticas por unidade de 
saúde, utilizando-se da lógica do BI - “Business Intelligence”. 

Possibilitar a visualização de informações referentes a agendamentos de consulta e exames, atendimento, estoque, 
metas da Estratégia Saúde da Família, vigilância sanitária, hospitalar e laboratório. 

O Painel de Indicadores deve permitir sua instalação em um dos seguintes ambientes operacionais: Windows e 
Linux. 

O Painel de Indicadores deve possuir controle de permissões de visualização aos processos. 

O Painel de Indicadores deve possuir controle de permissões de visualização aos processos por unidade de saúde. 

O BI deve ser desenvolvido em tecnologias open-source (gratuitas,ex: Java, Ruby, PHP etc). 

O Painel de Indicadores deve ser executado em servidores de aplicação open-source (Tomcat 7.0 ou superior ou 
JBoss 7.0 ou superior). 

O Painel de Indicadores deve permitir a visualização de informações de forma fácil, podendo estas serem exibidas 
em texto ou e gráficos nos formatos de colunas, linhas, pizza, barras, área e rosca. 

As informações resultantes do BI devem ser acessíveis nos seguintes navegadores de Internet: Internet Explorer 8.0 
ou superior, Opera, Firefox, Google Chrome. 

Os processos de análise devem ser organizados por módulos. 

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

O Painel de Indicadores deve permitir filtros de período de datas. 

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

O Painel de Indicadores deve ter um banco de dados próprio evitando assim consultas massivas na base de dados 
em produção a cada visualização de painel. 

O banco de dados do Painel de Indicadores deve ser sincronizado diariamente com a base de dados em produção, 
essa sincronização deve ser realizada de forma automática e programada. 

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

O Painel de Indicadores deve permitir a impressão das informações. 

 

10.10 – 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 o texto 
para 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. 
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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. 

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. 

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. 

Possibilitar o chamado de usuários no painel eletrônico nos estágios de atendimento: recepção de usuários, 
triagem/preparo de consultas, atendimento de consultas, triagem odontológica, atendimento odontológico, recepções 
de internações, atendimentos de internações e atendimentos de enfermagem. 
Possibilitar também o chamado de usuários no painel eletrônico nos estágios do laboratório: recepção de exames, 
coleta de materiais, resultados de exames e assinatura eletrônica de exames. 

Disponibilizar visualização de histórico de chamados em painel eletrônico identificando unidade de saúde, setor de 
atendimento, usuário, data, horário e operador do sistema. 

 
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$ 143.133,29 (cento e quarenta e três mil cento e trinta e três 
reais e vinte e nove centavos). 
 

 
 
 

Mariane de Oliveira Araujo Pasquini 
Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO II 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DE PROPOSTAS 

 
 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
 
                                                          
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018  

 

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 01/2018, 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 2018. 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

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

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018  

 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018  

 
   A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 01/2018, por seu representante credenciado declara, na forma e sob as penas impostas 

pela Lei Federal 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 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO V  

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

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

Lote Item Especificação do material Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 

01 

1 

- Parametrização e Instalação dos Softwares nos 
Equipamentos de Propriedade do CISAMUSEP, 
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 
CISAMUSEP, Municípios, Agendadores, Clínicas 
Credenciadas, Médicos Internos e da Rede); 
- Instalação e Treinamento Operacional do 
Sistema BI – Business Intelligence 

Serviço 1 R$ 19.133,33 R$ 19.133,33 

2 

- 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; 

Serviço 12 R$ 7.833,33 R$ 93.999,96 

3 Hora técnica para Customização de Software Horas 200 R$ 150,00 R$ 30.000,00 

,VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 143.133,29 

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

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
 (Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF 

                                                         
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
 
 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
– CISAMUSEP 
 
 
 

  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, 

instaurado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 

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

cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
 (Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 

 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
 
 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
– CISAMUSEP 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, 

instaurado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 

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

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO VIII 

 
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 
 

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

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
 
 
 
 
 O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, 

instaurado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 

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

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
 
 

 
 
 
 
 

Observação: a não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do 
tratamento diferenciado dos benefícios da Lei Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei 
Complementar nº 123/2006.  
 

mailto:compras@cisamusep.org.br


 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

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

 

47 

 

EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO IX 

 

Documentos necessários para emissão do CRC 
 

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

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
 

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 comercial, no caso de firma individual. 

2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou última 
alteração consolidada, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no 
caso de sociedade por ações, a Ata registrada da Assembleia de Eleição da Diretoria. 

3 – Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os 
Estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas. 

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

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

6 – Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Municipal ou Alvará de Funcionamento 
relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 
objeto da presente licitação. 

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

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

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

 
REFERÊNCIAS (no mínimo 01 com telefones) 

  

BANCÁRIA: 
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COMERCIAL: 

    

    

CLIENTES: 

  

    

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

 
 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
ANEXO X 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2018 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO 
DE SAÚDE, COMPREENDENDO A MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, 
TREINAMENTO INICIAL E TREINAMENTO DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE AO CISAMUSEP 
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 Federal nº 11.107/05, situado na Rua Adolpho Contessotto nº 
620, Zona 28, na cidade de Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68, neste ato 
representado por sua Secretária Executiva Zuleide Bezerra Dalla Costa, brasileira, casada, 
engenheira civil, portadora da CI/RG nº 1.406.064-2 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 
412.557.559-20, residente e domiciliada em Maringá/PR, a seguir denominada CONTRATANTE, 
e a empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, situado a 
______________________, bairro, na cidade de ___________, CEP_______, telefone (__) 
______________, inscrita no CNPJ nº _______________________________, neste ato 
representada pelo (a) Sr.(a). _______________________________________, nacionalidade, 
estado civil, profissão, portador (a) da CI/RG nº ______________________ e inscrito (a) no 
CPF/MF nº __________________________, residente e domiciliado em ___________/__, a 
seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajusta firmar o presente Contrato, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, 
assim como pelas condições do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018, 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 prestação de serviços de Sistema Informatizado de 
Gestão de Saúde, compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, treinamento 
inicial e treinamento durante execução do contrato, suporte técnico e manutenção com locação do 
software ao CISAMUSEP, conforme as quantidades e especificações estabelecidas na TOMADA 
DE PREÇOS nº 01/2018.  

 
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 01/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA 
datada de ___/___/____. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
 A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime 
de Prestação de Serviços, conforme descrição abaixo: 
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 Subcláusula Primeira – Os serviços relativos à implantação do software deverão ser 
realizadas na sede do CONTRATANTE na Rua Adolpho Contessotto nº 620, Zona 28, CEP 
87.053.285, na cidade de Maringá/PR. 
 
 Subcláusula Segunda – 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. 
 
 Subcláusula Terceira – 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. 
 

Subcláusula Quarta – O prazo de execução pode ser revisto nas hipóteses indicadas no 
art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, assim que for solicitada. 

 
Subcláusula Quinta – O objeto deste Contrato 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 01/2018, dentro dos critérios e condições exigidas 
pelo Tribunal de Contas do Paraná, e legislação em vigor. 

 
Subcláusula Sexta – Será designado funcionário da Comissão de Recebimento de 

Compras e Serviços conforme Resolução nº 006/2018 para exercer a fiscalização e o 
acompanhamento do objeto deste Contrato nos termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da 
Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o estabelecido no Edital. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 
 

Pela execução do objeto ora contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à 
importância total de R$ _______________ (__________________),sendo realizado o pagamento 
nas seguintes condições: 
 Item 1: Será efetuada após a total execução do serviço, mediante aprovação do Fiscal do 
Contrato e apresentação do documento fiscal correspondente. 
  Item 2: Será efetuado mensalmente, com vencimento da primeira parcela após 30 (trinta) 
dias da assinatura do Contrato mediante apresentação do documento fiscal correspondente; 
 Item 3: Será efetuado de forma proporcional a customização executada desde que 
aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal 
através de Transferência ou Boleto Bancário, após a entrega da Nota Fiscal devidamente 
conferida pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP.  

 
 Subcláusula Primeira – A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, 
da seguinte forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, 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. 
 
 Subcláusula Segunda – A Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades fornecidas, os 
valores unitários e valores totais de cada item, bem como mencionar na respectiva Nota Fiscal o 
número e modalidade da licitação e número do Empenho. 
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 Subcláusula Terceira – A CONTRATADA fica obrigada a repassar a CONTRATANTE, na 
proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas 
de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto em função de alterações na legislação 
pertinente. 
 
 Subcláusula Quarta – No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento 
fiscal, o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de 
nova Nota Fiscal/Boleto Bancário correto (a). 
 
 Subcláusula Quinta – No caso de abertura de procedimento administrativo referente à 
aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato, o prazo de pagamento será 
suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO 
   

 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do seguinte recurso 
financeiro: dotação orçamentária n° 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO CRITÉRIO DE REAJUSTE E DA 
PRORROGAÇÃO 
 

O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com eficácia a partir 
da publicação do seu extrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período, total ou 
parcialmente, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, em conformidade com o artigo 57, IV 
combinado com artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, se for do interesse de ambas as partes. 
Somente nesta hipótese, os valores serão corrigidos conforme índice IGPM/FGV ou qualquer 
outro que venha a substituí-lo durante o período. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS 
 
 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária ou extracontratual. 
 

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

 
CLÁUSULA OITAVA – DURAÇÃO DO CONTRATO 
 

 O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura. 
 
CLÁUSULA NONA – 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 Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações; 
Lei Federal nº 8.078, de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor e supletivamente no Código 
Civil Brasileiro. 
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 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) Executar 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 Fiscal do Contrato 
designado pela CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas por escrito; 

h) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua 
execução, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação 
da CONTRATANTE; 

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

j) Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos 
serviços; 

k) Respeitar os prazos acordados com a CONTRATANTE; 
l) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

m) Atender prontamente as reclamações da CONTRATANTE, prestando os 
esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se 
fizerem necessárias; 

n) 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 e 
Senhas de acesso ao banco de dados. 

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

INFRAÇÕES SANÇÃO 

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

Impedimento/Suspensão 
por até 02 anos. 

Fraudar o procedimento de licitação. 
Impedimento/Suspensão 

de 02 a 05 anos. 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar 
documentos. 

Impedimento/Suspensão 
de 02 a 05 anos. 

Não promover a entrega do objeto da licitação no prazo e horário 
estipulado no contrato ou no prazo designado pela Contratante. 

Multa de 10% e/ou 
Impedimento/Suspensão 

por até 02 anos. 

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

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

 
Subcláusula Única – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

O presente Instrumento Contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 suas alterações, demais legislações aplicáveis e, pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de direito privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, e dos princípios 
gerais de Direito Público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

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

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

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

Maringá (PR), em ___ de ___________ de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

Zuleide Bezerra Dalla Costa 
 

___________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas 

 

Nome:  
Assinatura:                                                                   

Nome:   
Assinatura: 

CPF/MF:             CPF/MF:  
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ANEXO DA MINUTA DO CONTRATO Nº _____/2018 
 

1 – DEFINIÇÕES: 
1.1 – 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.  
1.2 – Entende-se por Suporte técnico operacional: serviços técnicos de informática limitados à 
operacionalização do software.  

1.3 – Entende-se por atualizações de versão: adequação do software as alterações das 
legislações federal, estadual e municipal, bem como demais melhorias que vierem a ser 
implementadas. 

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

1.5 – 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.  
1.6 – Entende-se por horas técnicas o período necessário para desenvolvimento das 
customizações necessárias e não contempladas neste contrato. 

 
2 – DA IMPLANTAÇÃO: 
2.1 – A implantação do software inclui os serviços de instalação, configuração, parametrização e 
importação de dados. 
2.2 – 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 à CONTRATADA e deverá ser concluída em até 15 (quinze) 
dias a contar de seu início, mediante entrega, pela CONTRATANTE, 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; 
2.3 – 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 
CONTRATADA;  
2.4 – O prazo para integração com os municípios não poderá ultrapassar 03 (três) meses a partir 
da entrega da Nota de Empenho à CONTRATADA. 
2.5 – Os serviços de implantação de módulos já existentes na CONTRATANTE somente poderão 
ser cobrados caso a CONTRATADA não seja a atual fornecedora do software em uso, a 
CONTRATANTE não pagará por implantação de módulo já implantado.  
 
3 – DO TREINAMENTO: 
3.1 – Compreende a realização de capacitação de toda a equipe de usuários responsáveis pela 
operacionalização de todos os módulos do software adquirido, estima-se a quantidade média de 
100 usuários para capacitação. 
3.1.1 – 03 (três) dias de treinamentos in loco ao ano durante a execução do contrato, a serem 
realizados por técnicos da CONTRATADA devidamente qualificados, com duração mínima de 
08h/Dia, sendo 02 (dois) deles imediatos para agendadores e funcionários da CONTRATANTE e 
01 (um) com data à ser definida pela CONTRATANTE que serão agendados com 20 (vinte) dias 
de antecedência da data para realização dos treinamentos.  
3.1.2 – A atualização de versão dos softwares deverá ser realizada de forma remota, a cada nova 
versão lançada pela CONTRATADA, com as precauções necessárias a fim de não prejudicar a 
operacionalização do software já em uso. 
3.1.3 – 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 empresa CONTRATADA. 
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4 – DA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO: 
4.1 – Compreende a prestação de serviços permanentes e necessários destinados a manter o 
software sempre em perfeita operacionalização e garantir as características dos módulos 
contratados. 
4.2 – Indicar no mínimo 03 (três) técnicos que detenham total conhecimento dos Softwares 
responsáveis pelo suporte para atendimento a CONTRATANTE, bem como todo processo de 
comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. Caso haja alteração/substituição 
destes responsáveis, esta deverá ser formalizada por escrito ao Fiscal do Contrato da 
CONTRATANTE. 
4.3 – 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.  
4.4 – Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de solução/posicionamento 
quanto às solicitações de adequações ou incorreções no sistema, formalizadas pela 
CONTRATANTE. 
4.5 – Diante da impossibilidade de solucionar as adequações ou incorreções apresentadas no 
prazo acima estabelecido, esta deverá ser realizada, impreterivelmente, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas contadas a partir do envio da solicitação pela CONTRATANTE. 
4.6 – Os serviços de manutenção serão prestados mediante a disponibilização, pela 
CONTRATADA, de ferramentas de acesso remoto. Não sendo possível a correção dos erros ou 
falhas através do acesso remoto, a CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma 
presencial, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE, tais como deslocamento, hora 
técnica ou qualquer outro encargo. 
4.7 – O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover 
o devido suporte ao software, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a 
quem o faça. 
4.8 – A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o software da CONTRATANTE 
de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser reproduzidos em ambientes 
internos da empresa fornecedora do software. 
 
5 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS: 
 
5.1 – AMBIENTE TECNOLÓGICO: 
5.1.1 – A CONTRATANTE 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. 
5.1.2 – Em caso de necessidade de outros softwares/licenciamentos que a CONTRATANTE não 
possua, será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das licenças necessárias em 
nome da CONTRATANTE, sem qualquer custo para  CONTRATANTE. 
 
5.2 – CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL: 
5.2.1 – 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; 
5.2.2 – Os relatórios e formulários devem ser impressos em impressoras de tecnologia laser sem 
a necessidade de formulários pré-impressos. 
5.2.3 – Somente usuários autorizados poderão executar tarefas. Deve ser permitido especificar o 
nível de acesso para cada usuário ou grupo de usuário; 
5.2.4 – As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar 
histórico), de forma a possibilitar auditorias futuras; 
5.2.5 – Sem limite de número de usuários que acessam cada módulo dos sistemas; 
5.2.6 – Banco de dados sem custo de licença ou aquisição para a CONTRATANTE. 
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5.3 – REQUISITOS GERAIS: 
5.3.1 – Todo o processo de levantamento de requisitos e analises, durante o processo de 
customização, deverá ser feito em conjunto com os funcionários da CONTRATANTE para todos 
os itens a serem adaptados pela CONTRATADA; 
5.3.2 – Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas 
licitados. Isto requer efetivo envolvimento da CONTRATADA para adaptação do formato dos 
dados a serem convertidos e seus relacionamentos; 
5.3.3 – Executar os serviços de migração dos dados existentes, nos atuais cadastros e tabelas 
dos sistemas licitados, utilizando os meios disponíveis da CONTRATANTE. A CONTRATAMTE 
fornecerá o arquivo dos dados para migração. 
5.3.4 – A CONTRATADA deve desenvolver adequações no Sistema que possibilite a 
operacionalização das Redes de Atendimento, bem como organização do Ponto de Apoio da 
CONTRATANTE. 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
ANEXO XI 

 
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO  
(documento obrigatório – Envelope 01) 
 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
 
1 – DA EMPRESA PROPONENTE:  

Razão social: 

Endereço:  nº.  

Bairro:  CEP:  

Cidade:  UF:  

CNPJ:  Insc. Est.:  Insc. Mun.  

Telefone:  Fax:   

Email:  

2 – DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome:  

Função: 

Data Nasc:  Est. Civil: 

Escolaridade: RG: CPF: 

Endereço: nº. 

Bairro: CEP:  

Cidade:  UF: 

Telefone:  

 

Celular:  Email:  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

 _______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
ANEXO XII 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

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

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

 

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

________________________, na qualidade de responsável legal pela empresa 

_____________________________________________________, vem, pela presente, declarar 

que se compromete a iniciar a IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, 

PARAMETRIZAÇÃO DO SOFTWARE, em de até 02 (dois) dias a contar da entrega da Nota de 

Empenho. E, concluir em até 15 (quinze) dias a contar de seu início, objeto do Edital de TOMADA 

DE PREÇOS n° 01/2018, Declarando ainda, que a entrega será na totalidade do software em que 

a empresa for vencedora no certame licitatório.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
ANEXO XIII 

 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

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

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
 
PROPONENTE:................................................................................................................................... 

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

CNPJ:......................................................................TELEFONE:(__)................................................ 

 

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

01/2018, Tipo Técnica e Preço, que a empresa __________________________________, 

através de seu representante legal e/ou profissional identificado com vínculo empregatício, Sr. 

____________________________________, visitou e tomou conhecimento dos equipamentos e 

da estrutura tecnológica bem como a forma de trabalho dos diversos setores a serem atendidos 

pelo sistema.  

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 2018. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Nome, Carimbo e assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do funcionário do CISAMUSEP responsável pelo acompanhamento 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 

ANEXO XIV 
 

PONTUAÇÃO TÉCNICA 
 

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

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
 

A ser preenchido pelo proponente - (1) 
A ser preenchido pela Comissão de Licitação – (2) 
 

 

REQUISITOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 
DA EMPRESA 

(1) 

PONTUAÇÃO 
CONFERIDA PELA 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO (2) 

1 Fator Técnico – Requisitos por módulo  

1.1 Atende os requisitos obrigatórios do item 19 do Edital 

 a) Atende todos os itens obrigatórios 15   

 

b) Não atende até 03 (três) dos 
requisitos obrigatórios e apresentou 
declaração conforme item 19 do 
Edital. 

10   

 
c) Não atende mais de 03 (três) dos 
requisitos obrigatórios. 

DESCLASSIFICADO 

1.2  Somatório dos requisitos pontuáveis do item 19 do Edital.  

 a) Módulo Agendamento   

 b) Módulo Atendimento   

 c) Módulo Laboratório   

 d) Módulo Odontologia   

 e) Módulo Transporte   

 f) Módulo Alta Complexidade   

 g) Módulo Geral   

 h) Módulo Agendamento On-Line   

 i) Módulo Business Inteligence   

 j) Módulo Painel Eletrônico   

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.  
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 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   

 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  
contratos de prestação de serviço com a Administração Pública. Será aceito o somatório de 
documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão 
computados uma única vez. 
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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PLANILHA DE ITENS OBRIGATÓRIOS E PONTUÁVEIS: 

10.1 – AGENDAMENTO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de saúde 
específica ou para qualquer outra unidade de saúde, respeitando 
parâmetros previamente definidos, como central de agendamentos. 

1 Obrigatório 
 

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. 
Permitir definir agenda de consulta para agendamento via portal online 
ou aplicativo pelo próprio usuário. 

2 Obrigatório 

 

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 Obrigatório 

 

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 Pontuável 

 

Possibilitar sistema de controle que permita, em um intervalo de 6 (seis) 
meses, que cada município consorciado tenha garantida ao menos uma 
cota de cada especialidade disponibilizada através da distribuição. 

5 Pontuável 
 

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. Permitir ignorar vagas de cotas para 
agendamento e autorização realizada por sobra. 

6 Obrigatório 

 

Conforme o motivo do cancelamento de atendimento de consultas e/ou 
exames possibilitar o retorno de cota para utilização em novo 
agendamento. 

7 Obrigatório 
 

Possibilitar realizar agendamentos de consultas através de encaixe 
quando horários disponíveis esgotados, definindo uma data e horário 
para o encaixe. Possibilitar também configurar e realizar encaixes 
pendentes para realizar posteriormente a autorização do encaixe. 

8 Obrigatório 

 

Possibilitar o bloqueio de horários de agendamentos de consultas por 
unidade de saúde de atendimento, profissional, especialidade, período e 
intervalo de horário. 

9 Obrigatório 
 

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de consultas 
pertencentes a bloqueios cadastrados sendo realizados 
automaticamente ou por confirmação conforme definição de critério. 

10 Pontuável 
 

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. 

11 Pontuável 
 

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de exames pertencentes 
a bloqueios cadastrados sendo realizados automaticamente ou por 
confirmação conforme definição de critério. 

12 Pontuável 
 

Controlar feriados bloqueando agendamentos de consultas e exames 
para a data. 

13 Pontuável 
 

Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório ou 
prestador de serviços definindo os convênios pelos quais cada exame é 
realizado. 

14 Pontuável 
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Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo de idade 
para agendamentos de usuários por especialidade de cada profissional. 

15 Obrigatório 
 

Possibilitar agendamentos de consultas selecionando especialidade, 
profissional ou unidade de saúde. Possibilitar informar motivo da 
consulta e unidade de saúde de origem. 

16 Obrigatório 
 

Possibilitar o agendamento de consultas informando um dos convênios 
vinculados ao profissional na unidade de saúde. 

17 Pontuável 
 

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de 
consultas definindo profissionais e unidades de saúde com necessidade 
de controle. 

18 Pontuável 
 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de reconsultas quando não 
existir consulta anterior em período parametrizado. 

19 Obrigatório 
 

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de consultas por profissional ou 
especialidade em mesma data. 

20 Pontuável 
 

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de 
exames definindo unidades de saúde com necessidade de controle. 

21 Pontuável 
 

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. 

22 Obrigatório 

 

Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando motivo. 23 Obrigatório  

Possibilitar o envio do relatório de cancelamento de agendamentos de 
consultas/exames, individualmente para o Operador/Agendador. 

24 Pontuável 
 

Possibilitar limitar o agendamento do mesmo usuário para o mesmo 
profissional e para a mesma data. 

25 Pontuável 
 

Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades 
diárias de agendamentos conforme capacidade e agendamentos já 
realizados por profissional e exame. 

26 Pontuável 
 

Consistir e visualizar no momento do agendamento de consultas e 
exames os saldos das cotas cadastradas para o período do 
agendamento. 

27 Pontuável 
 

Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu 
na última consulta ou exame agendado. 

28 Obrigatório 
 

Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a assinatura do 
agendador. 

29 Pontuável 
 

Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e exames com 
código de barras que identifique unicamente o agendamento. 

30 Pontuável 
 

Possibilitar o registro de recomendações para consultas e exames por 
unidade de saúde de atendimento. Possibilitar o complemento de 
recomendações para exames. 

31 Pontuável 
 

Possibilitar o controle das salas de atendimentos de consultas e exames 
por horário imprimindo nos comprovantes para orientação dos usuários 
no atendimento. 

32 Pontuável 
 

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. 

33 Obrigatório 

 

Possibilitar o controle das listas de espera de consultas por 
especialidade, profissional e unidade de saúde identificando usuário, 
unidade de saúde de origem, profissional solicitante e prioridade. 
Possibilitar controlar etapa de solicitação de inclusão em lista de espera. 

34 Obrigatório 

 

Possibilitar o controle das listas de espera de exames por exame e 
unidade de saúde identificando usuário, data e horário de inclusão, data 
de solicitação, unidade de saúde de origem, profissional solicitante e 
prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação de inclusão em lista 

35 Obrigatório 
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de espera. Identificar data de baixa e motivo de cancelamento conforme 
situação da lista de espera. 

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. 

36 Pontuável 

 

Possibilitar controlar cada etapa dos usuários em lista de espera 
identificando data, horário, responsável, prioridade, situação e 
agendamento realizado. 

37 Pontuável 
 

Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera somente 
pela unidade de saúde de origem do usuário ou por unidade central de 
agendamento. 

38 Pontuável 
 

Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera. 39 Pontuável  

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. 
Possibilitar determinar a validade de autorizações conforme profissional 
ou exame. 

40 Obrigatório 

 

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. 

41 Obrigatório 

 

Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do usuário por 
tipo de agendamento (consultas médicas, consultas odontológicas, 
exames, sessões, transportes e apoios). 

42 Pontuável 
 

Emitir relatório de bloqueios de agendas de profissionais e/ou exames, 
com totais por profissional, exame, motivo da falta, unidade de saúde de 
atendimento. 

43 Pontuável 
 

Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame em 
determinada data identificando horário, usuário, número do CNS - Cartão 
Nacional de Saúde, especialidade. 

44 Pontuável 
 

Emitir relatório com agendamentos (consultas, exames) realizados e 
capacidade disponível mostrando percentual sobre disponibilidade. 

45 Pontuável 
 

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. 

46 Pontuável 
 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de exames por unidade de 
saúde, exame mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos 
já realizados, bloqueios e saldo disponível. 

47 Pontuável 
 

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. 

48 Pontuável 

 

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. 

49 Pontuável 
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- 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. 

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 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. 
-Gerar gráficos dos atendimentos por unidade de atendimento, com os 
dados dos usuários e sinais vitais dos usuários atendidos. 

50 Pontuável 
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10.2 – ATENDIMENTO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Possuir prontuário eletrônico, de acordo com a legislação vigente, que 
atenda os seguintes estágios de atendimento: recepção de usuários, 
triagem/preparo de consultas e atendimento médico conforme estrutura 
das unidades de saúde. 

1 Obrigatório 

 

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 Pontuável 

 

Na recepção de usuários possibilitar a utilização de biometria para 
identificação de usuários. 

3 Obrigatório 
 

Exigir no cadastro do usuário os seguintes dados obrigatórios no momento 
do cadastro: nome completo, endereço completo, Unidade de Saúde de 
Referência, Cartão Nacional de Saúde, documento legal de identificação, 
telefone, nome da mãe, sexo e data de nascimento. 

4 Pontuável 

 

Possibilitar o cadastro no nome social do usuário; 5 Pontuável  

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. Possibilitar a impressão da Ficha de Atendimento, Declaração de 
Comparecimento e Guias de Referência e Contra Referência. 

6 Obrigatório 

 

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. 

7 Obrigatório 
 

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. 

8 Obrigatório 

 

Possibilitar o cadastro de escalas de avaliação de dor e a utilização por 
cada local de atendimento. Ao realizar atendimento de paciente possibilitar 
informar o nível da avaliação de dor apresentando a respectiva descrição 
conforme faixa de valores. 

9 Obrigatório 

 

Desenvolver ficha de estratificação editável de acordo com os protocolos 
de atendimento estabelecidos pelas Redes de Atendimento do Estado do 
Paraná.  

10 Obrigatório 
 

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos (Protocolo de 
Manchester, HumanizaSUS) definindo níveis, tempo de espera para 
atendimento e identificação de cor. Possibilitar definir por local de 
atendimento a classificação de riscos adotada. Ao realizar atendimentos de 
pacientes possibilitar informar o nível de classificação de risco conforme 
local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme 
classificação de risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo 
de espera quando excedido. 

11 Obrigatório 

 

Possuir campo na estratificação de risco para informar o nome do 
profissional que a realizou. 

12 Obrigatório 
 

Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e 
ocorrências vinculando aos respectivos níveis de classificação de riscos. 
Ao realizar atendimentos de pacientes possibilitar informar protocolo de 
classificação de riscos e ocorrência gerando automaticamente o nível de 
classificação do risco. 

13 Pontuável 

 

Possuir o registro de atendimentos médicos complementando a 
triagem/preparo de consulta do usuário com informações de anamnese, 

14 Obrigatório 
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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. 

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. 

15 Pontuável 

 

Possibilitar o preenchimento de problemas e condições avaliadas, P.I.C. - 
Práticas Integrativas e Complementares, aleitamento materno, modalidade 
atenção domiciliar, NASF e CIAP em conformidade com a ficha de 
atendimento individual do e-SUS do Ministério da Saúde. 

16 Obrigatório 

 

Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento médico com todas 
as informações sendo dispostas em ficha contínua. Disponibilizar atalho 
para acesso e posicionamento direto por funcionalidade da ficha de 
atendimento. 

17 Obrigatório 

 

Possibilitar o registro de Marcadores de Consumo Alimentar em 
conformidade com a ficha do e-SUS do Ministério da Saúde. 

18 Obrigatório 
 

Possibilitar o registro da Ficha Complementar - Sindrome Neurológica por 
Zika/Microcefalia em conformidade com a ficha do e-SUS do Ministério da 
Saúde. 

19 Obrigatório 
 

Possibilitar a inclusão dos Planos de Cuidados editáveis das Redes de 
Atendimentos do Estado do Paraná. 

20 Obrigatório 
 

Possibilitar o registro de Plano de Cuidados permitindo restrição por 
especialidade. 

21 Obrigatório 
 

Possibilitar o registro de Estratificação do APSUS, permitindo o cadastro 
das fichas conforme necessidade do município. 

22 Pontuável 
 

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de 
comparecimento, orientações, requisição de exames e guia de referência e 
contra-referência. 

23 Obrigatório 
 

Permitir a inclusão no prontuário eletrônico de indicadores de saúde e 
possibilitar a emissão de gráficos de acompanhamento por paciente ou por 
unidade de atendimento. 

24 Obrigatório 

 

Permitir a inclusão na aba de Sinais Vitais o parâmetro de Hemoglobina 
Glicada e Pressão Arterial, permitindo emitir gráficos de acompanhamento 
desses sinais vitais, gerando gráficos por paciente ou por unidade de 
atendimento. 

25 Pontuável 

 

Permitir a inclusão de impressos do CISAMUSEP onde os profissionais 
poderão, dentro do prontuário eletrônico, acessar esses impressos e editá-
los. 

26 Pontuável 
 

Possibilitar a impressão do histórico do atendimento somente das 
informações que forem registradas pelo profissional. 

27 Obrigatório 
 

Possibilitar a integração com o Sistema Gestor de Maringá, bem como com 
os sistemas gestores de saúde utilizados pelos municípios consorciados 
ao CISAMUSEP. 

28 Obrigatório 
 

Possibilitar o acesso ao histórico externo do prontuário eletrônico do 
paciente, especialmente estratificação de risco realizada pela Atenção 
Primária e Secundária. 

29 Obrigatório 
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Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do 
usuário por ordem cronológica de data possibilitando detalhar 
individualmente os atendimentos realizados. Disponibilizar acesso 
minimamente às informações de: avaliação antropométrica, sinais vitais, 
classificações de riscos, avaliação de dor, queixas, anamnese, resultados 
de exames, diagnósticos, procedimentos realizados, prescrições de 
medicamentos, requisições de exames, prescrições oftalmológicas, 
encaminhamentos, atividades prescritas nas internações, avaliações de 
enfermagem, atividades coletivas e planos de cuidados. 

30 Obrigatório 

 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário 
atendido. 

31 Pontuável 
 

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando 
orientações a usuários pela metodologia CIPESC – Classificação 
Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúda Coletiva. 

32 Obrigatório 
 

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita 
possibilitando informar posologias e quantidades distintas. 

33 Pontuável 
 

Possibilitar a emissão de ficha de solicitação para medicamentos prescritos 
e identificados como antimicrobianos. 

34 Pontuável 
 

Permitir que os operadores dos municípios consorciados tenham acesso 
ao histórico de atendimento, plano de cuidados e estratificação de risco 
dos usuários do respectivo município. 

35 Obrigatório 

 

Integrar com sistema de comunicação com o paciente para confirmação de 
comparecimento. 

36 Obrigatório 
 

Permitir a vinculação da estratificação de risco como item obrigatório para 
realizar o agendamento de acordo com as Unidades de Atendimento.  

37 Obrigatório 
 

Permitir a inclusão de imagens e laudos de exames no prontuário 
eletrônico do paciente. 

38 Obrigatório 
 

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. 

39 Pontuável 
 

Possibilitar que o sistema possua na tela de recepção uma ferramenta de 
priorização automática na ordem de atendimento do Prontuário Eletrônico, 
de modo que a ordem de atendimento seja primeiramente os cadeirantes, 
idosos acima de 80 anos, depois idosos acima de 60 anos, conforme 
legislação vigente, gestante, criança de colo, entre outras prioridades 
legais e depois pela ordem da senha já estabelecida no momento do 
agendamento e não pela ordem de chegada. 

40 Pontuável 

 

Possuir no prontuário eletrônico na aba de Procedimentos Realizados um 
campo onde o profissional consiga descrever o procedimento realizado. 

41 Pontuável 
 

Possibilitar o acesso remoto ao prontuário para consulta pelos 
médicos/odontólogos das UBS dos municípios consorciados, com 
cadastramento, senha e login. 

42 Pontuável 
 

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. 

43 Pontuável 

 

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. 

44 Pontuável 

 

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de 
comparecimento, orientações, requisição de exames e guia de referência e 

45 Pontuável 
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contrarreferência. 

Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do 
usuário por ordem cronológica de data. 

46 Pontuável 
 

Possibilitar que o arquivo referente aos prontuários físicos digitalizados 
seja anexado ao prontuário eletrônico em um único arquivo para cada 
usuário.  

47 Pontuável 
 

Possibilitar o encaminhamento automático do usuário atendido para 
retirada de medicamentos prescritos. 

48 Pontuável 
 

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando 
orientações a usuários pela metodologia CIPESC – Classificação 
Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúda Coletiva. 

49 Pontuável 
 

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 o medicamento seja pesquisado pelo nome comercial. 
Possibilitar restringir os medicamentos que podem ser prescritos por local 
de atendimento. 

50 Pontuável 

 

Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos 
existentes em estoque, para medicamentos controlados (por categoria) e 
demais medicamentos. 

51 Obrigatório 
 

Emitir histórico do atendimento realizado, contendo a triagem do usuário, 
anamnese, exame físico, procedimentos realizados, prescrições de 
medicamentos, solicitações de procedimentos, diagnóstico e 
encaminhamentos. 

52 Pontuável 

 

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita 
possibilitando informar posologias e quantidades distintas. 

53 Pontuável 
 

Possibilitar repetir prescrições de medicamentos no mesmo atendimento 
informando novas composições e quantidades para os medicamentos. 

54 Pontuável 
 

Emitir receituário de prescrição oftalmológica. 55 Pontuável  

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para internação 
ambulatorial com informação de acompanhamento e alta do usuário. 

56 Pontuável 
 

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para atendimento 
psicossocial preenchendo e imprimindo a solicitação de atendimentos 
RAAS – Atendimento Psicossocial. 

57 Pontuável 
 

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. 

58 Obrigatório 

 

Possibilitar a restrição da visualização no prontuário de atendimentos 
realizados em unidades de saúde definidas. 

59 Obrigatório 
 

Manter no sistema, histórico de todos os prontuários vinculados e que 
foram unificados, com seus respectivos números, datas e demais dados 
individualmente. 

60 Pontuável 
 

Permitir reverter a unificação de prontuários. 61 Pontuável  

No prontuário eletrônico, na pesquisa por usuário, vincular seu status de 
presente ou ausente em seu histórico. 

62 Pontuável 
 

Permitir visualizar no campo de atendimento, apenas usuários que foram 
recepcionados no CISAMUSEP. 

63 Pontuável 
 

No prontuário eletrônico, permitir a recepção de pacientes e ordenar na 
agenda do médico pela ordem de senha do usuário. 

64 Pontuável 
 

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

65 Pontuável 
 

Permitir a substituição de agendamento de usuários para 
consultas/exames fora do período estipulado pelo CISAMUSEP, somente 
para operadores autorizados para tal 

66 Pontuável 
 

Gerar processos de notificação quando ocorrer CIDs de notificação 
obrigatória para investigação dos casos. 

67 Pontuável 
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Possibilitar a certificação digital das informações de cada atendimento por 
prontuário eletrônico através de assinatura digital do profissional por 
dispositivo token, em conformidade com o Padrão ICP – Brasil para 
autenticação das assinaturas digitais. 

68 Obrigatório 

 

Possibilitar a assinatura digital individualmente ao término do atendimento 
ou por lote ao término de um período de trabalho. 

69 Pontuável 
 

Possibilitar o armazenamento das certificações digitais dos atendimentos 
por prontuário eletrônico em banco de dados fisicamente separado, 
garantido a segurança e preservação das informações. 

70 Obrigatório 
 

Possibilitar a exportação de arquivos referente aos atendimentos de 
prontuário eletrônico assinados digitalmente. Possibilitar a validação 
destes arquivos quanto à integridade de conteúdo e assinatura digital 
através de aplicativos de validação. 

71 Obrigatório 

 

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. 

72 Pontuável 

 

Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas unidades de 
saúde com atendimento não informatizado incluindo os procedimentos 
realizados. 

73 Pontuável 
 

Possibilitar a digitação de procedimentos simplificados realizados por 
setores especializados (inalação, enfermagem). 

74 Pontuável 
 

Possibilitar a digitação dos procedimentos em conformidade com a ficha de 
procedimentos do e-SUS do Ministério da Saúde. 

75 Obrigatório 
 

Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de usuários 
apresentando informações de vacinas, dosagens, data prevista ou 
quantidade de dias em atraso. 

76 Pontuável 
 

Possibilitar registrar notificação de agravo a saúde do trabalhador quando 
identificado a ocorrência durante a triagem ou preparo de consultas, 
atendimento de consultas ou atendimentos de enfermagem. 

77 Obrigatório 
 

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. 

78 Obrigatório 

 

Possibilitar a configuração de modelos de receituários de medicamentos 
distintos para cada médico. 

79 Pontuável 
 

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. 

80 Pontuável 

 

Possibilitar o registro de atividades coletivas informando data, horário de 
início, horário de encerramento, duração, participantes, população, 
profissionais, procedimentos realizados, usuários atendidos e 
estabelecimento. Possibilitar informar Temas para Reuniões e Práticas e 
Temas para Saúde em conformidade com e-SUS AB. Permitir informar 
grupo de usuários. 

81 Pontuável 

 

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento Atenção Domiciliar 
identificando usuário, unidade de saúde, origem, CID, destino, condições 
avaliadas, cuidador, conclusão/destino elegível. Atendendo informações 
necessárias para a Ficha de Avaliação de Elegibilidade e Admissão do e-
SUS AB. 

82 Obrigatório 

 

Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar. 83 Pontuável  

Possibilitar o registro de atendimentos de Atenção Domiciliar informando 
data, horário, profissional, especialidade, procedimentos, CID, CIAP, 
equipe, condições avaliadas, modelo de atenção domiciliar, procedimentos 
do e-SUS AB. Atendendo informações necessárias para a Ficha Ficha de 
Atendimento Domiciliar do e-SUS AB. Possibilitar a impressão do 

84 Obrigatório 
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formulário de registro da atenção domiciliar listando os procedimentos 
realizados. 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-AD Atenção Domiciliar por 
usuário, unidade de saúde, período e situação apresentando informações 
das solicitações e atendimentos. 

85 Pontuável 
 

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. 

86 Obrigatório 

 

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. 

87 Obrigatório 

 

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-PSI Psicossocial por usuário, 
unidade de saúde, período e situação apresentando informações das 
solicitações e atendimentos. 

88 Pontuável 
 

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. 

89 Pontuável 

 

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. 

90 Pontuável 

 

Emitir relatório de CIDs de notificação diagnosticadas detalhando os 
acompanhamentos e ações realizadas. 

91 Pontuável 
 

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. 

92 Pontuável 

 

Emitir relatórios de solicitações de RAAS – Atenção Domiciliar e RAAS – 
Psicossocial com totalizações por unidade de saúde, usuário, sexo, faixa 
etária, município. 

93 Pontuável 
 

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. 

94 Pontuável 
 

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. 

95 Obrigatório 

 

Gerar gráficos de maiores quantidades de atendimento realizados, 
permitindo agrupar a informação por: 
 - unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro e faixa etária (no 
máximo dois agrupamentos por visualização), com maiores quantidades de 
atendimentos realizados. 
- unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro, faixa etária (no 
máximo dois agrupamentos por visualização), com maiores quantidades de 
diagnósticos, procedimentos realizados, encaminhamentos, procedimentos 
solicitados. 

96 Pontuável 
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10.3 – LABORATÓRIO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Permitir configurar exames conforme dados necessários para digitação de 
resultados e impressão de mapas de trabalho e laudos.  

1 Obrigatório 
 

Identificar os exames com interfaceamento com equipamento laboratoriais. 2 Obrigatório  

Identificar exames com necessidade de autorização de realização para 
cada laboratório. 

3 Pontuável 
 

Permitir a recepção de usuários informando os exames a realizar. 
Possibilitar a recepção de usuários por leitura de códigos de barras dos 
agendamentos e leitura biométrica. 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 Obrigatório 

 

Importar automaticamente os exames solicitados por requisição de exames 
no prontuário eletrônico. 

5 Pontuável 
 

Possibilitar a impressão de resultados de exames diretamente pelo 
cidadão, através de portal de atendimento. 

6 Obrigatório 
 

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

7 Pontuável 
 

Possibilitar reimprimir etiquetas selecionando os exames para reimpressão. 8 Pontuável  

Possibilitar imprimir mapa de resultado e comprovante de retirada. 9 Pontuável  

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 Obrigatório 
 

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 Obrigatório 

 

Possibilitar a digitação dos resultados de exames. Identificar os exames por 
leitura de etiqueta com código de barra por transação. 

12 Obrigatório 
 

Possibilitar o bloqueio por idade do exame para agendamento. (De acordo 
com o Ministério da Saúde). 

13 Pontuável 
 

Consistir valores mínimos e máximos para cada informação dos resultados 
de exames. 

14 Obrigatório 
 

Identificar usuários com resultados incompletos ou não informados. 15 Pontuável  

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

Possibilitar informar o profissional responsável pelo exame restringindo ao 
profissional a liberação eletrônica do resultado de exame. 

17 Pontuável 
 

Possibilitar informar CID consistente para cada exame para fins de 
faturamento de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial. 

18 Pontuável 
 

Permitir a digitação de resultados para exames de radiologia. 19 Obrigatório  

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 Obrigatório 
 

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 Pontuável 
 

Permitir o registro de entrega e a impressão dos laudos de exames 
diretamente pelas unidades de saúde de origem do usuário.  

22 Pontuável 
 

Possibilitar a certificação digital dos laudos de exames através de 
assinatura digital do profissional por dispositivo token, em conformidade 
com o Padrão ICP – Brasil. 

23 Pontuável 
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Possibilitar a exportação de arquivos referente aos laudos de exames 
certificados digitalmente. Possibilitar a validação destes arquivos quanto à 
integridade de conteúdo e assinatura digital através de aplicativos de 
validação. 

24 Pontuável 

 

Restringir a impressão de laudos de exames controlados (Ex.: HIV) 
somente ao laboratório que realizou o exame. 

25 Obrigatório 
 

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. 

26 Pontuável 

 

Imprimir comprovante com data prevista para retirada dos exames. 27 Pontuável  

Emitir mapa de trabalho de forma individual, por mapa, por profissional 
solicitante, considerando critério de urgência e não emitidos. 

28 Pontuável 
 

Emitir resultados de exames de forma individual, por mapa, por profissional 
solicitante, considerando critério de urgência e resultados não emitidos. 

29 Pontuável 
 

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. 

30 Obrigatório 
 

Possibilitar direcionar as impressões de etiquetas, mapas e resultados de 
exames diretamente para impressoras pré-definidas através das portas de 
impressão. 

31 Obrigatório 
 

Emitir relatório de exames realizados por quantidade e/ou valor, com totais 
por unidade de saúde, exame, profissional, mapa. Detalhar percentual dos 
exames realizados. 

32 Pontuável 
 

Emitir relatório comparativo de exames realizados em anos e meses 
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos exames 
realizados em cada período. 

33 Pontuável 
 

Gerar gráfico de unidades de saúde, exames, procedimentos, mapas, 
solicitante, bairro, faixa etária, com maiores quantidades e/ou valores de 
exames realizados. 

34 Pontuável 
 

Disponibilizar serviço (webservice) para integração com laboratórios 
contratados com: 
- Controle de chave de acesso individual.  
- Autenticação via token. 
- Possibilitando controle individual de acesso. 
- Pesquisa de Exames, Agendamentos, Autorizações e Importação de 
resultados por meio de código único de identificação. 
- Possibilitar confirmação do atendimento do usuário originado no 
agendamento ou autorização. 

35 Obrigatório 

 

 

10.4 – ODONTOLOGIA 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

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 Obrigatório  

Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em grupos. 2 Pontuável  

Permitir elaborar questionário de anamnese de usuários com perguntas 
configuráveis por sexo e idade. 

3 Obrigatório 
 

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 Obrigatório 

 

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos definindo níveis, tempo 
de espera para atendimento e identificação de cor. Possibilitar definir por 
local de atendimento a classificação de riscos adotada. 

5 Pontuável 
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Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e 
ocorrências vinculando aos respectivos níveis de classificação de riscos. 

6 Pontuável 
 

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. Ao realizar 
triagem odontológica de pacientes, possibilitar informar o nível de 
classificação de risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes 
para atendimento conforme classificação de risco identificando a respectiva 
cor e apresentando tempo de espera quando excedido. Ao realizar triagem 
odontológica de pacientes possibilitar informar protocolo de classificação 
de riscos gerando automaticamente o nível de classificação do risco. 

7 Obrigatório 

 

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. Ao realizar atendimentos odontológicos de pacientes, possibilitar 
informar o nível de classificação de risco conforme local de atendimento. 
Ordenar pacientes para atendimento conforme classificação de risco 
identificando a respectiva cor e apresentando tempo de espera quando 
excedido. Ao realizar atendimentos odontológicos de pacientes possibilitar 
informar protocolo de classificação de riscos gerando automaticamente o 
nível de classificação do risco. 

8 Obrigatório 

 

Possibilitar o preenchimento do tipo de consulta, vigilância em saúde bucal 
e fornecimento de produtos odontológicos em conformidade com a ficha de 
atendimento odontológico individual do e-SUS do Ministério da Saúde. 

9 Obrigatório 
 

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

10 Pontuável 
 

Possibilitar a visualização do diagnóstico dos dentes e os procedimentos 
em cores no odontograma. 

11 Obrigatório 
 

Emitir a ficha do atendimento odontológico com impressão do 
odontograma, prescrição de medicamentos, requisições de exames, guia 
de referência e contra-referência. Ao realizar a digitação da ficha de 
atendimentos odontológico para pacientes, possibilitar informar o nível de 
classificação de risco conforme local de atendimento. Ao realizar 
atendimentos odontológicos de pacientes possibilitar informar protocolo de 
classificação de riscos gerando automaticamente o nível de classificação 
do risco. 

12 Pontuável 

 

Imprimir atestado, declaração de comparecimento, orientações e 
autorização para exodontia. 

13 Pontuável 
 

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário 
atendido. 

14 Obrigatório 
 

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, classificações de riscos. 

15 Pontuável 

 

Permitir digitação de anamnese com impressão de formulário. 16 Obrigatório  

Possibilitar digitação de atendimentos odontológicos realizados por 
unidades de saúde com atendimento não informatizado. 

17 Pontuável 
 

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. 

18 Pontuável 

 

Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados com 19 Pontuável  
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quantidades realizadas em cada face, por procedimento, dente, 
profissional, especialidade. 

Emitir relatório de usuários com procedimentos programados na 
odontologia com determinado tempo de atraso no comparecimento para 
realização. 

20 Pontuável 
 

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. 

21 Obrigatório 

 

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. 

22 Pontuável 

 

 

10.5 – TRANSPORTE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

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 Pontuável 

 

 Possibilitar o cadastro das rotas identificando os municípios de destino, 
local de embarque, local de destino e motivo do atendimento, além do 
veículo e sua capacidade de transporte para cada rota definida, bem como 
vincular o prestador (unidade de saúde) e convênio a ser utilizado. 

2 Pontuável 

 

Permitir a configuração de agendamento de pacientes para transporte por 
rota, com os horários de partida e quantidade de usuários para cada 
veículo. 

3 Pontuável 
 

Possibilitar o cadastro de veículos para controle de despesas e transportes. 4 Pontuável  

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. 

5 Pontuável 
 

Possibilitar o cadastro de locais de destino constando informações como 
endereço, município, CEP, telefone, para transporte de usuários atendidos 
fora do município. 

6 Pontuável 
 

Possibilitar a configuração de cotas de transportes por quantidade e/ou 
valor para as rotas por período. 

7 Obrigatório 
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Possibilitar a inativação de locais de destino com informações de data e 
motivo.  

8 Pontuável 
 

Possibilitar o agendamento on-line 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. 
Consistir a existência de cotas de transporte por rota e período. 

9 Obrigatório 

 

Possibilitar o agendamento on-line de transporte de pacientes e/ou 
acompanhantes com opção de colo, com possibilidade de limitação de 
idade para a opção. 

10 Pontuável 

 

Emitir alerta para o operador do sistema quando o usuário não compareceu 
na última viagem agendada. 

11 Pontuável 
 

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. 

12 Pontuável 

 

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. 

13 Pontuável 

 

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. 

14 Pontuável 

 

Possibilitar o registro de apoios por rota e município identificando usuário, 
usuário acompanhante, período, procedimento de apoio e procedimento de 
apoio de acompanhante. Vincular unidade de saúde, profissional, 
especialidade e valor diário conforme a rota informada. Calcular a 
quantidade e valor total de apoios conforme período informado. Emitir 
comprovante referente ao apoio. 

15 Obrigatório 

 

Possibilitar a confirmação de viagens gerando informações de prestador, 
convênio, procedimento de transporte, profissional responsável para 
faturamento conforme definições da rota. Possibilitar identificar motorista e 
veículo para transporte. Possibilitar informar observações para a viagem 
imprimindo informações da viagem e relação de usuários agendados. 

16 Obrigatório 

 

Possibilitar a identificação dos usuários transportados previamente 
agendados e de demanda espontânea. Possibilitar a pesquisa dos usuários 
agendados por data. 

17 Pontuável 

 

Possibilitar o registro de despesas de viagens informando adiantamentos 
de viagem e despesas dos motoristas, quilometragem, calculando 
automaticamente o saldo de acerto. 

18 Pontuável 

 

Possibilitar a classificação das despesas de viagens em grupos permitindo 
com isso a emissão de relatórios de despesas sintéticos. 

19 Pontuável 
 

Possibilitar o controle de solicitações de TFD – Tratamento Fora do 
Domicílio registrando a unidade de saúde e município de origem do 
usuário, município de tratamento, informações de 1º tratamento ou 
tratamento continuado, situação do tratamento, parecer da comissão. 
Possibilitar a visualização dos atendimentos realizados durante o 
tratamento. 

20 Obrigatório 

 

Possibilitar a impressão do documento de solicitação de TFD - Tratamento 
Fora do Domicílio. 

21 Pontuável 
 

Possibilitar a visualização de histórico de TFD - Tratamentos Fora do 
Domicílio realizados por usuário, período e situação detalhando as 
solicitações do usuário. 

22 Obrigatório 

 

Possibilitar o registro dos atendimentos realizados durante os TFD - 
Tratamentos Fora do Domicílio informando a solicitação, unidade de saúde 
de atendimento, profissional, especialidade, procedimento, situação do 
atendimento quanto à realização e detalhamento. 

23 Obrigatório 
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Gerar relatórios descritivos e gráficos, dinamicamente e em tempo real 
sobre as condições e situações que envolvem o transporte de pacientes no 
município. 

24 Pontuável 

 

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

25 Pontuável 
 

Possibilitar a configuração de agendas de transporte por rota, período, dias 
da semana e intervalo de horário. 

26 Pontuável 
 

Possibilitar a distribuição de vagas por rota para transporte por unidade de 
saúde de origem (município consorciado). 

27 Pontuável 
 

Quando houver cancelamento e/ou exclusão de agendamento de 
transporte, possibilitar o retorno de cota para utilização em novo 
agendamento. 

28 Pontuável 

 

Controlar agendamentos transporte de colo determinando intervalo de 
idade dos usuários.  

29 Pontuável 
 

Possibilitar o cancelamento de agendamentos de transporte identificando 
motivo. 

30 Pontuável 
 

Possibilitar limitar o agendamento do mesmo usuário para a mesma rota e 
para a mesma data. 

31 Pontuável 
 

Consistir e visualizar no momento do agendamento de transporte os saldos 
das cotas cadastradas para o período do agendamento. 

32 Pontuável 
 

Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu 
na última viagens agendada. 

33 Pontuável 
 

Possibilitar a emissão de comprovantes de agendamento de transporte 
com informações do usuário (número, nome, nome social, idade, município) 
e do agendamento (tipo da rota, rota, data e horário da viagem, local e 
município de destino, motivo do transporte, se é paciente, acompanhante, 
colo), inclusive  possibilitando a assinatura do agendador. 

34 Pontuável 

 

Possibilitar emitir comprovantes de agendamentos de transporte com 
código de barras que identifique unicamente o agendamento. 

35 Pontuável 
 

Possibilitar a transferência de agendamentos transporte por rota, unidade 
de saúde de origem, data e horário informando a rota, data e horário de 
destino consistindo a disponibilidade de horários e cotas. 

36 Pontuável 

 

Emitir relatório com agendamentos da rota em determinada data 
identificando horário, usuário, RG, telefone, município e local de embarque, 
município e local de destino, possibilitando a vinculação de paciente e seu 
acompanhante. 

37 Pontuável 

 

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de cotas de transporte por 
unidade de saúde de origem mostrando agendamentos já realizados e 
saldo disponível. 

38 Pontuável 

 

Emitir relatório de transportes realizados com totais por rota, município e 
local de destino, motivo do transporte, prestador, convênio. Detalhar 
percentual dos transportes realizados. 

39 Pontuável 

 

Emitir relatório de despesas por quantidade e/ou valor, com totais por rota, 
veículo, motorista, despesa. Detalhar percentual das despesas. 

40 Pontuável 
 

Emitir relatório de médias de consumo de combustíveis conforme 
quilometragem, por quantidade e/ou valor, com totais por rota, veículo, 
motorista, despesa. 

41 Obrigatório 

 

Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de agendamentos 
mostrando as cotas, agendamentos, atendimentos realizados, faltas, 
percentual de aproveitamento em relação às cotas. 

42 Pontuável 

 

Emitir relatório das solicitações de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio 
por quantidade com totais por unidade de saúde de origem, município de 
origem, usuário, município de tratamento, parecer. 

43 Pontuável 
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Emitir relatório dos atendimentos de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio 
por quantidade com totais por unidade de saúde de atendimento, 
profissional, especialidade, situação, unidade de saúde de origem, 
município de origem, usuário. 

44 Pontuável 

 

Emitir relatórios comparativos de: 
 - agendamentos nas rotas em anos e meses anteriores, com percentual de 
aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 
- agendamento por município, rota, por data, por mês, anual e total do 
CISAMUSEP, tendo como parâmetro a cota disponibilizada expurgado 
eventuais cancelamento de agenda em relação a presença recepcionada. 
- Eficiência de agendamento por município, rota, por data, por mês, anual e 
total do CISAMUSEP, tendo como parâmetro a cota disponibilizada 
expurgado eventuais cancelamento de agenda em relação a presença 
recepcionada. 
- Percentual de faltas, por município, rota, por data, por mês, anual e total 
do CISAMUSEP, tendo como parâmetro a cota disponibilizada expurgado 
eventuais cancelamento de agenda em relação a presença recepcionada. 
Emitir relatórios comparativos de: 
 - transportes em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 
diminuição nos transportes em cada período. 
 - despesas em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 
diminuição nas despesas em cada período. 
 - médias de consumo em anos e meses anteriores, com percentual de 
aumento ou diminuição nas médias de consumo em cada período. 
- solicitações de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de 
aumento ou diminuição nas solicitações em cada período. 
- atendimentos de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de 
aumento ou diminuição nos atendimentos em cada período. 

45 Obrigatório 

 

Gerar gráficos, com no máximo dois agrupamentos por visualização, de: 
 - rotas, municípios, veículos, motivos de transporte, locais de destinos, 
locais de embarque com maiores quantidades de agendamentos. 
 - rotas, municípios, motivos de transporte com maiores quantidades de 
transportes. 
 - veículos, despesas, motoristas com maiores quantidades e/ou valores de 
despesas. 

46 Pontuável 

 

 

10.6 – ALTA COMPLEXIDADE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Permitir a impressão de dois procedimentos de APAC no mesmo 
atendimento do prontuário eletrônico, sendo impressos em APACs 
diferentes. 

1 Pontuável 
 

Possibilitar definir a situação dos laudos de APACs conforme trâmite 
estabelecido pelo CISAMUSEP. 

2 Pontuável 
 

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

3 Pontuável 
 

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. 

4 Pontuável 

 

Possibilitar informar os procedimentos solicitados na APAC. 5 Pontuável  

Possibilitar o controle de autorizações de APACs identificando o 
responsável pela autorização e validade da APAC. 

6 Pontuável 
 

Possibilitar definir os municípios com acesso a cada procedimento de Alta 
Complexidade. 

7 Pontuável 
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Permitir a emissão de APACs por data, prestador, usuário, situação do 
laudo, controlando automaticamente o intervalo de numeração. 

8 Pontuável 
 

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. 

9 Pontuável 

 

Possibilitar a impressão de espelho do faturamento de APACs. 10 Pontuável  

Possibilitar a auditoria de APACs identificando o auditor, data e 
observações. Possibilitar a visualização dos procedimentos solicitados com 
a quantidade solicitada, faturada e saldo. 

11 Pontuável 
 

Possibilitar a visualização do faturamento de procedimentos por 
competência. 

12 Pontuável 
 

Possibilitar a impressão da auditoria. 13 Pontuável  

Permitir a exportação das informações completas dos laudos de APACs 
por competência para faturamento no aplicativo SIA do Ministério da 
Saúde. 

14 Pontuável 
 

Possibilitar o controle das etapas de trâmite das APACs identificando 
situação, data de execução da etapa, responsável pela etapa e 
observações. 

15 Pontuável 
 

Possibilitar que nos processos de solicitação, autorização, faturamento, 
auditoria e exportação de APACs seja possível a visualização das etapas 
percorridas pelos laudos de APACs. 

16 Pontuável 
 

Emitir relatório de laudos de APACs por município, prestador, bairro, 
usuário, procedimento, mostrando quantidade e/ou valor. 

17 Pontuável 
 

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. 

18 Pontuável 

 

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. 

19 Pontuável 
 

 

10.7 – GERAL 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Compatibilizar os cadastros conforme as Tabelas do SCNS - Sistema 
Cartão Nacional de Saúde. 

1 Pontuável 
 

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 Obrigatório 

 

Possibilitar realizar unificação de cadastro de usuários que estão em 
duplicidade na base, realizando comparação de informações e formatação 
do registro que permanecerá. 

3 Obrigatório 

 

Possibilitar realizar unificação de cadastro de endereços realizando 
comparação de informações e formatação do registro que permanecerá. 

4 Obrigatório 
 

Utilizar critério de nomes fonetizados para pesquisa e consistência de 
duplicidades. 

5 Obrigatório 
 

Exibir Nome Social dos pacientes (quando existente) para pesquisa para os 
estágios de atendimento: recepção de usuários, triagem/preparo de 
consultas e atendimento médico. 

6 Obrigatório 

 

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. 

7 Obrigatório 
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Possibilitar a pesquisa de Endereços de usuários e famílias por C.E.P. e/ou 
Logradouro utilizando o padrão DNE dos Correios. 

8 Pontuável 
 

Possibilitar a utilização de foto no cadastro de usuários. 
9 Obrigatório  

Permitir a captura de imagem de webcam através do sistema. 10 Obrigatório  

Possibilitar a pesquisa de informações dos pacientes disponíveis na base 
nacional do Cartão Nacional de Saúde através de comunicação com o 
WebService do CADSUS. 

11 Obrigatório 

 

Permitir cadastro de escalas e formulários dinâmicos para utilização em 
diversas telas do sistema. 

12 Pontuável 
 

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. 

13 Obrigatório 

 

Possibilitar o envio individualizado de SMS - Short Message Service 
compondo mensagem e informando os destinatários. 

14 Pontuável 
 

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

15 Pontuável 
 

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. 

16 Obrigatório 

 

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. 

17 Obrigatório 

 

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 de Procedimentos do SUS. 

18 Pontuável 

 

Possibilitar a obtenção de informações adicionais de usuários, famílias e 
unidades de saúde. 

19 Obrigatório 
 

Possibilitar o cadastro tabelas de valores para os procedimentos dos 
prestadores. 

20 Pontuável 
 

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. 

21 Obrigatório 

 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento das consultas 
dos profissionais em cada unidade de saúde de atendimento. 

22 Pontuável 
 

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento dos exames 
realizados em cada unidade de saúde de atendimento. 

23 Pontuável 
 

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. 

24 Obrigatório 
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Possibilitar definir os convênios por unidade de saúde para faturamento em 
BPA – Boletim de Produção Ambulatorial. 

25 Pontuável 
 

Gerar automaticamente com base nos usuários e famílias cadastradas, 
visitas domiciliares, atividades coletivas, atendimentos médicos, 
procedimentos realizados e atendimentos odontológicos as informações 
necessárias para importação no sistema e-SUS AB – Atenção Básica. 

26 Obrigatório 

 

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. 

27 Obrigatório 
 

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. 

28 Obrigatório 

 

Possibilitar a impressão do faturamento com totais por unidade de 
atendimento, profissional, especialidade, convênio e procedimento e 
relação de impostos calculados. 

29 Pontuável 
 

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.). 

30 Pontuável 

 

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. 

31 Obrigatório 

 

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. 

32 Pontuável 
 

Possibilitar a importação de recebimentos de boletos de cobrança dos 
faturamentos através de arquivo bancário conforme layout padrão de 
arrecadação e recebimento FEBRABAN. 

33 Pontuável 
 

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. 

34 Pontuável 

 

Gerar arquivos com os cadastros de usuários do SUS para o aplicativo 
CadSUS Multi-plataforma. 

35 Pontuável 
 

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. 

36 Pontuável 
 

Consistir procedimentos no momento da realização quanto aos critérios 
definidos pelo Ministério da Saúde: sexo, idade, especialidade, 
classificação de serviços das unidades de saúde. 

37 Pontuável 
 

Realizar a integração dos cadastros de usuários e atendimentos das ações 
programáticas do Ministério da Saúde (HiperDia, SisPréNatal, SisVAN, 
SISMAMA e SISCOLO). 

38 Pontuável 
 

Exportar os cadastros de famílias, integrantes, PMA2 e SSA2 para o 
sistema SIAB do Ministério da Saúde. 

39 Pontuável 
 

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 

40 Pontuável 
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assistências definidos. 

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. 

41 Pontuável 

 

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. 

42 Pontuável 

 

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. 

43 Pontuável 

 

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. 

44 Pontuável 

 

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. 

45 Pontuável 

 

Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (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 PostgreSQL para escolha que melhor convier ao 
município. 

46 Obrigatório 

 

Possibilitar na emissão de relatório que seja selecionado o tipo de papel, 
orientação, tamanho, largura, altura, margens e impressão de linhas 
zebradas. 

47 Obrigatório 

 

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. 

48 Pontuável 

 

Os relatórios devem possuir exportação para os seguintes formatos de 
arquivos: HTML, TIFF, GIF, RTF, JPEG, PDF e CSV. 

49 Obrigatório 
 

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. 

50 Pontuável 

 

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). 

51 Pontuável 
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Possibilitar integração ou exportação de dados entre os sistemas de 
faturamento dos prestadores e o Sistema de Gestão Pública utilizado no 
CISAMUSEP. 

52 Pontuável 
 

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. 

53 Obrigatório 

 

O sistema deve possuir controle de acesso por operador para cada opção 
do sistema identificando nível do privilégio (inclusão, alteração, exclusão, 
consulta). 

54 Obrigatório 
 

Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema possibilitando o 
bloqueio de operadores ao esgotar tentativas. 

55 Pontuável 
 

Controlar o tempo de inatividade do sistema exigindo a identificação do 
operador. 

56 Pontuável 
 

O sistema deve permitir o acesso restrito dos operadores por identificação 
biométrica. 

57 Obrigatório 
 

Permitir o cadastro de grupos de usuários de sistema e seus privilégios de 
acesso. 

58 Pontuável 
 

Permitir ao usuário do sistema a troca de senha quando entender ou se 
tornar necessário. 

59 Obrigatório 
 

Permitir que os usuários de sistema personalizem a área de trabalho do 
sistema com atalhos para as funcionalidades mais utilizadas. 

60 Pontuável 
 

Permitir que os usuários de sistema definam a utilização de acessibilidade 
visual, possibilitando que seja aplicado percentual de aumento de tela 
conforme definição do usuário. 

61 Pontuável 
 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema para troca de 
mensagens no modelo de correio eletrônico entre todos os usuários de 
sistema. Possibilitar o controle de mensagens recebidas, lidas, enviadas e 
excluídas. Possibilitar a utilização de arquivamento de mensagens em 
pastas. Possibilitar a composição de novas mensagens, resposta de 
mensagens recebidas, encaminhamento de mensagens recebidas e 
impressão de mensagens. Possibilitar a localização de mensagens 
recebidas ou enviadas por período, assunto e mensagem. 

62 Pontuável 

 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema que permita aos 
usuários de sistema a troca de mensagens em tempo real (bate papo), de 
forma que seja possível definir sua situação no bate papo como: disponível, 
ocupado e invisível. 

63 Pontuável 

 

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema que permita ao 
usuário de sistema o controle de sua agenda de compromissos. Possibilitar 
incluir novos compromissos, definindo horário de início e fim (data e 
horário), assunto e descrição. Possibilitar informar outros participantes do 
compromisso e solicitar o envio do compromisso por correio eletrônico a 
todos os participantes. 

64 Pontuável 

 

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. 

65 Obrigatório 
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O sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso ao sistema, 
identificando, nome do computador, endereço de rede IP, data e horário. 

66 Pontuável 
 

O sistema deve possuir mecanismos que permitam a execução automática 
de cópias de segurança previamente agendadas. 

67 Pontuável 
 

 

10.8 – AGENDAMENTO ON-LINE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

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 Pontuável 

 

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

2 Pontuável  

Possibilitar agendamentos de consultas e exames com emissão de 
comprovantes de agendamento. 

3 Pontuável  

Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades 
diárias de agendamentos conforme capacidade e agendamentos já 
realizados por profissional e exame. 

4 Pontuável 
 

Visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os saldos 
das cotas cadastradas para o período do agendamento. 

5 Pontuável  

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

6 Pontuável  

Possibilitar que o agendamento seja realizado de acordo com a data de 
validade da estratificação de risco. 

7 Pontuável  

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. 

8 Pontuável 

 

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. 

9 Pontuável 
 

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.  

10 Pontuável 

 

Permitir aos municípios receber / enviar mensagens de correio eletrônico. 11 Pontuável  

Permitir a emissão de resultados dos exames assinados eletronicamente 
através da internet. 

12 Pontuável  

Permitir a emissão de relatórios com possibilidade de salvar modelos de 
relatórios para emissão. 

13 Pontuável  

Emitir relatórios dos agendamentos de profissionais e exames por data 
identificando horário, usuário, número do C.N.S. (Cartão Nacional de 
Saúde), especialidade. 

14 Pontuável 
 

Emitir relatório do número de estratificação de risco realizada vinculada ao 
agendamento da mesma; 

15 Pontuável  

Gerar gráficos de: 
- profissionais, especialidades, exames com maiores quantidades de 
agendamentos em um período. 

16 Pontuável 
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10.9 – BUSINESS INTELIGENCE 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

Gerar indicadores para acompanhamento e monitoração de processos, 
desempenho, estatísticas por unidade de saúde, utilizando-se da lógica do 
BI - “Business Intelligence”. 

1 Obrigatório 
 

Possibilitar a visualização de informações referentes a agendamentos de 
consulta e exames, atendimento, estoque, metas da Estratégia Saúde da 
Família, vigilância sanitária, hospitalar e laboratório. 

2 Pontuável 
 

O Painel de Indicadores deve permitir sua instalação em um dos seguintes 
ambientes operacionais: Windows e Linux. 

3 Obrigatório 
 

O Painel de Indicadores deve possuir controle de permissões de 
visualização aos processos. 

4 Pontuável 
 

O Painel de Indicadores deve possuir controle de permissões de 
visualização aos processos por unidade de saúde. 

5 Pontuável 
 

O BI deve ser desenvolvido em tecnologias open-source (gratuitas,ex: 
Java, Ruby, PHP etc). 

6 Pontuável 
 

O Painel de Indicadores deve ser executado em servidores de aplicação 
open-source (Tomcat 7.0 ou superior ou JBoss 7.0 ou superior). 

7 Obrigatório 
 

O Painel de Indicadores deve permitir a visualização de informações de 
forma fácil, podendo estas serem exibidas em texto ou e gráficos nos 
formatos de colunas, linhas, pizza, barras, área e rosca. 

8 Pontuável 
 

As informações resultantes do BI devem ser acessíveis nos seguintes 
navegadores de Internet: Internet Explorer 8.0 ou superior, Opera, Firefox, 
Google Chrome. 

9 Pontuável 
 

Os processos de análise devem ser organizados por módulos. 10 Pontuável  

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

11 Pontuável 
 

O Painel de Indicadores deve permitir filtros de período de datas. 12 Pontuável  

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

13 Pontuável 
 

O Painel de Indicadores deve ter um banco de dados próprio evitando 
assim consultas massivas na base de dados em produção a cada 
visualização de painel. 

14 Obrigatório 
 

O banco de dados do Painel de Indicadores deve ser sincronizado 
diariamente com a base de dados em produção, essa sincronização deve 
ser realizada de forma automática e programada. 

15 Obrigatório 
 

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

16 Pontuável 
 

O Painel de Indicadores deve permitir a impressão das informações. 17 Pontuável  

 

10.10 – PAINEL ELETRÔNICO 

Características 
Número 
do item 

Obrigatório/ 
Pontuável 

Atende 
(Sim/Não) 

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 o texto 
para 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 Obrigatório  

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, 

2 Obrigatório  
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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. 

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 Obrigatório  

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 Obrigatório  

Possibilitar o chamado de usuários no painel eletrônico nos estágios de 
atendimento: recepção de usuários, triagem/preparo de consultas, 
atendimento de consultas, triagem odontológica, atendimento odontológico, 
recepções de internações, atendimentos de internações e atendimentos de 
enfermagem. 
Possibilitar também o chamado de usuários no painel eletrônico nos 
estágios do laboratório: recepção de exames, coleta de materiais, 
resultados de exames e assinatura eletrônica de exames. 

5 Obrigatório  

Disponibilizar visualização de histórico de chamados em painel eletrônico 
identificando unidade de saúde, setor de atendimento, usuário, data, 
horário e operador do sistema. 

6 Obrigatório  

 

 
Maringá, em ____ de _______________ de 2018. 

 
 
 
 

______________________________________________________ 
Nome, Carimbo e assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 
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EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 

 
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 01/2018 
 
Retirado dia, ____ de _______________ de 2018. 
 

 
 
Razão Social: _________________________________________________________ 
 
 
Nome Fantasia: ________________________________________________________ 
 

CNPJ :  ____________________________  Inscrição Estadual: _________________ 

 
Endereço : ____________________________________________________________ 
 

Cidade : _____________________________ Cep : _______________ Estado: _____ 

Fone: ________________________________Fax: ____________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Pessoa para Contato: ___________________________________________________ 

 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
 

 

 
OBS 1: Para participação da TOMADA DE PREÇOS é INDISPENSÁVEL a devolução do 
Protocolo de Retirada de Edital, via 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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