CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
___________________________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018
1. PREÂMBULO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, CNPJ nº 00.879.976/0001-86,
com sede na Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré, na Cidade de Medianeira – Estado do Paraná,
através de seu presidente, Sr. Rineu Menoncin e da Comissão Permanente de Licitação,
designada pela Resolução nº 005/2018 de 02/01/2018, torna público para o conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, DO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá
integralmente ao disposto na Lei nº 10.520, na Lei complementar 123/06, e, subsidiariamente, as
Leis 8.666/93, Lei 15.608/07 do estado do Paraná, de acordo, também, com a Resolução n°.
18/2012; 19/2012; 30/2015 e 31/2015 do CISI, bem como será regido pelas normas e condições
estabelecidas neste edital, conforme seguem:
1.1. A sessão pública do pregão, na forma presencial, terá início com a divulgação das
propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço, dia e horário
abaixo discriminado:
ENDEREÇO: Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré – Medianeira/PR.
DATA: 28 de novembro de 2018
HORA: 13h:30min (horário de Brasília/DF)
1.2. Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para
todos os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem e tempo e na
documentação relativa ao certame.
1.3. Não havendo expediente no CISI ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e endereço
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em
contrário.
2. DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso
permanente de software de gestão pública, com acessos multiusuários, em banco de
dados único, contemplando no mínimo: instalação, configuração, implantação,
conversão e migração de dados, treinamento/capacitação e serviços de manutenção
mensal para alterações legais, corretivas e evolutivas do sistema, atendimento e
suporte técnico sempre que solicitado para atender a demanda do CISI.
2.2. O presente Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Setor Administrativo do
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, localizado na Rua Iguaçu, S/N,
Bairro Nazaré, na cidade de Medianeira – Paraná, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às
17h00, nos dias úteis, e no site do CISI – www.consorciocisi.com.br.
2.3. O Pregão, na forma Presencial será realizado em sessão pública, na sede do CISI,
sita a Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré, Medianeira/PR.
2.4. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e por servidores nomeados através da
Resolução n° 024/2018 de 28/05/2018.
2.5. A contratação descrita no objeto se destina a atender o Consórcio.
2.6. São partes integrantes deste edital, para todos os fins de direito, os seguintes
anexos:
2.6.1. ANEXO I – Termo de Referência – Especificações do objeto;
2.6.2. ANEXO II – Declaração de cumprimento e ciência;
2.6.3. ANEXO III – Modelo de declaração de idoneidade/superveniência de fato
impeditivo da qualificação;
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ANEXO IV – Carta de credenciamento;
ANEXO V – Declaração de não empregabilidade de menores;
ANEXO VI – Declaração de ME ou EPP, se for o caso;
ANEXO VII – Modelo de Declaração de inexistência de vínculo com servidores
do CISI;
2.6.8. ANEXO VIII – Carta proposta para fornecimento (obrigatória);
2.6.9. ANEXO IX – Atestado de visita técnica (opcional);
2.6.10. ANEXO X – Contrato de prestação de serviços.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.

3. DA VISITA TÉCNICA
3.1. Os proponentes poderão realizar visita técnica (opcional) às instalações, a fim de
conhecer a infraestrutura de hardware, software e condições de execução e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos disponíveis no Consórcio. A gestora
emitirá uma declaração/atestado de visita técnica, e a mesma deverá ser apresentada
junto com a documentação de Habilitação;
3.2. Os licitantes poderão agendar a visita técnica através dos números (45) 3240-2307 ou
(45) 3264-5062, no horário das 08h00min às 16h00min, com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas, indicando o nome do profissional que será designado para
realizar a visita pela licitante, o qual deverá apresentar-se devidamente identificado.
3.3. As visitas poderão ser realizadas até 03 (três) dias úteis, anterior à data da
apresentação das propostas, as quais serão acompanhadas por um servidor do CISI e
os custos decorrentes desta serão por conta exclusiva das licitantes;
3.4. É recomendado à proponente, quando da visita às instalações, que obtenha por sua
exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias para o preparo de sua
proposta;
3.5. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar
o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa
para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão no caso
de não efetuada a visita.
4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
4.1. No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão.
4.1.1.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas;
4.1.2.Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
4.1.3.Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente;
4.2. As solicitações/pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório poderão
ser formuladas através de documento no setor de protocolo do Consórcio
Intermunicipal
de
Saúde
Iguaçu
–
CISI,
ou
através
do
e-mail
cpd@consorciocisi.com.br em até 03 (três) dias úteis, anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública.
4.3. A resposta do pregoeiro aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante
publicação
na
página
de Web
do
CISI,
no
endereço
eletrônico
www.consorciocisi.com.br.
4.4. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito
suspensivo.
4.5. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração do CISI
a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para
abertura da Sessão Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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4.7. Admitir-se-á o recebimento das impugnações e esclarecimentos dentro dos prazos
estabelecidos nos subitens 4.1 e 4.2, somente no horário de expediente do CISI, e
local determinado conforme disposto no item 22.14 deste edital.
5. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:
5.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste Edital e seus anexos.
5.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
5.2.1.Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
5.2.2.Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
5.2.3.Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
5.2.4.Estejam sob Insolvência ou for dissolvida;
5.2.5.O disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações;
5.2.6.Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual,
INSS e FGTS salvo microempresas e empresas de pequeno porte, as quais não
poderão ser inabilitadas devido à existência de restrições na comprovação de
regularidade fiscal. NO ENTANTO, AS MESMAS DEVERÃO APRESENTAR
TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE
FISCAL,
MESMO
QUANDO
APRESENTAREM
RESTRIÇÕES, CONFORME AS PREVISÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006; e suas alterações.
5.2.7.Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
5.2.8.A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) estará
impedida de participar de Pregões. A contratação com Organizações Sociais e
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público se dará na forma prevista
pela Lei 9.790 de 23 de Março de 1999.
5.2.9.Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da
licitação, assim como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável técnico.
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1.Acompanhar os trabalhos do certame e da equipe de apoio;
6.1.2.Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3.Abrir as propostas de preços;
6.1.4.Analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5.Desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6.Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
6.1.7.Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
6.1.8.Declarar o vencedor;
6.1.9.Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
6.1.10. Elaborar a ata da sessão;
6.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
6.1.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação;
6.1.13. Verificar, quando necessário, a existência de empate de ficção e seguir os
procedimentos de desempate de acordo com os dispositivos da Lei
Complementar nº. 123/2006.
7. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES
7.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
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indevassáveis, fechados e entregues ao pregoeiro nomeado pela Resolução nº
024/2018, no horário que antecede a sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados no Preâmbulo deste Edital.
7.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2018.
ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:___________________
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2018.
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:___________________
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL
7.3. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, através do Departamento de Licitações
e Contratos, somente considerará os envelopes de “Proposta de Preços” e
“Documentação de Habilitação” que forem entregues ao Pregoeiro designado, no
local, data e horário definido neste edital.
8.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES:
8.1. No dia, hora e local estabelecido no item 2.3, será realizada sessão pública para o
credenciamento do representante legal da licitante e demais atos.
8.2. O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente
munido de:
8.2.1.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de
imprensa oficial, da Carteira de Identidade ou documento oficial equivalente, do
sócio, proprietário, dirigente ou procurador que comparecer à sessão de
disputa;
8.2.2.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de
imprensa oficial do Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato
Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, ou contrato social consolidado e alterações
posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade
de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores,
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, 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.
8.2.3.Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário
ou dirigente, o credenciamento far-se-á através de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em Cartório,
ambos atendendo ao modelo de Carta de Credenciamento (Modelo do Anexo
IV), além das documentações solicitadas no item 8.2.1 e 8.2.2. Em se tratando
de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade empresária
proponente, o representante deverá apresentar CÓPIA AUTENTICADA por
cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
8.2.4.Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o
modelo do Anexo II.
8.2.5.Declaração de que a empresa se enquadra no conceito vigente de micro
empresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, conforme modelo do
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

Anexo VI.
8.2.6.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de
imprensa oficial da Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias
autenticadas dos extratos da Junta Comercial, devidamente publicados no
Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a
composição acionária da empresa, bem como seu enquadramento como micro
ou pequena empresa.
Os documentos referentes ao item 8.2 e suas alíneas NÃO devem ser dispostos
no Envelope nº 2, de forma a serem apresentados pelo representante da licitante
nos momentos que antecedem o início da sessão.
As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances
verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório,
mediante a apresentação da documentação de credenciamento, conforme item 8.2.
A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou
ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no certame. Contudo,
não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da licitante neste ato.
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o
Pregoeiro não mais aceitará novas licitantes, dando início ao recebimento dos
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação para a Habilitação.
Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.
É vedada a participação de um mesmo credenciado para mais de uma empresa.

9. PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº 1
9.1. A proposta de preços (envelope nº 01) deverá ser apresentada em uma via impressa,
juntamente com a ficha técnica descritiva, devendo ser utilizado o modelo de
proposta constante neste edital (Anexo VIII); vedado o preenchimento desta com
dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta, com suas páginas
numeradas e rubricadas, E A ÚLTIMA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
a) Razão social, endereço, telefone, e-mail e o CNPJ/MF da proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com
respectiva assinatura;
c) Data;
d) Preços unitários e totais, grafado em algarismos e por extenso, com apenas
duas casas decimais após a vírgula; em moeda nacional corrente, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Em caso de
divergência entre valores unitários e totais, considerar-se-ão os primeiros.
a. A licitante deverá declarar que nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente
licitação;
e) Descrição do objeto da presente licitação, marca do produto cotado, quando
for o caso, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I,
deste edital;
f) O preço do objeto do presente certame deverá respeitar os valores máximos
admitidos no Anexo I;
g) O prazo de validade proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data da sessão pública do Pregão.
9.2. Na omissão dos dados especificados na alínea "a" do subitem 9.1, considerar-se-á o
constante da Documentação Complementar; e, no caso das alíneas “c” e “g”, os
prazos estipulados neste Edital.
9.3. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta para o objeto licitado.
9.4. É vedada a apresentação de proposta contendo mais de um modelo e marca diferente
do objeto licitado.
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9.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente
edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
9.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura do envelope PROPOSTA com poderes para esse fim.
9.7. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das
condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.
9.8. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: transporte, seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de
qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados
como já constantes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos.
9.9. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer título, devendo os bens/serviços serem fornecidos sem ônus adicionais.
10. DA HABILITAÇÃO – Envelope nº 2
10.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.1.1. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação,
conforme o modelo do Anexo III.
10.1.2. Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal
menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme o modelo do Anexo V.
10.1.3. Declaração de inexistência de parentesco com agentes políticos municipais e
servidores do CISI, conforme modelo do Anexo VI.
10.1.4. CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de
imprensa oficial do Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato
Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, ou contrato social consolidado e alterações posteriores, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores, Inscrição
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício, 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. Dispensável no caso de a empresa ter apresentado no
credenciamento.
10.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ;
10.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou Cópia do
alvará de funcionamento (AUTENTICADO), relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
licitação;
10.2.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto da licitação;
10.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS através da
apresentação de Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União administrados pela Secretaria da
Receita Federal e com validade na data da abertura do Envelope Habilitação;
10.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentação
de Certidão Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda com validade na data da abertura do Envelope Habilitação;
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10.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação
de Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura
Municipal da sede da Proponente, com validade na data de abertura do
Envelope Habilitação;
10.2.7. Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentação de Certidão
de Regularidade do FGTS (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal,
com validade na data de abertura do Envelope Habilitação;
10.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011.
10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
10.3.1. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, com data de, no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de
abertura dos envelopes de habilitação.
10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.4.1. Apresentação de, no mínimo, 01 atestado de capacidade técnica, para
comprovação de aptidão para o desempenho de atividade compatível com o
objeto da licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o
qual comprove a boa qualidade dos serviços prestados ininterruptamente,
durante 12 (doze) meses, nos termos o art. 30,§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
10.4.1.1. O atestado deverá conter os itens e as respectivas quantidades fornecidas,
bem como, informações necessárias para confirmação da sua autenticidade
junto ao emissor.
10.4.1.2. Quando existir dúvida em relação à veracidade do atestado, poderão ser
solicitados documentos comprobatórios do fornecimento, tais como: cópias
de notas fiscais, recibos, contratos, nota de empenho, etc.
10.4.2. O licitante deverá confirmar ser proprietário patenteado do Sistema,
apresentando registro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial),
evitando risco do Consórcio em contratar com empresas parceiras (não
proprietárias do sistema), da qual se desconhece os contratos unilaterais de
prestação de serviço e comercialização, garantindo a contratação com empresa
certificadamente proprietária do objeto desta licitação.
10.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
10.5.1. Atestado de visita (OPCIONAL).
10.6. A presente documentação deverá ser apresentada em ORIGINAL, por qualquer
processo de CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão
de imprensa oficial, sendo aceito cópias simples, acompanhada da original no
momento da sessão de abertura dos envelopes.
10.7. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
10.8. As Certidões/documentos que não tiverem prazo de validade informado terão como
data de validade 60 (sessenta) dias após a sua emissão.
11. SESSÃO DO PREGÃO
11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO,
oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao recebimento
dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11.2. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.2.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas
comerciais avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.
11.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances
verbais.
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11.2.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições
definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas.
11.2.4. O julgamento das propostas será realizado pelo Pregoeiro e equipe de apoio
observando o critério de “Menor Preço – Global”.
11.2.5. Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de
apresentação dos lances.
11.2.6. A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
11.3. DOS LANCES VERBAIS
11.3.1. As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores
distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior
valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro,
definir no momento, lances mínimos.
11.3.2. Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu
representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis.
11.3.3. Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor, sem
que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á
mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo
Pregoeiro.
11.3.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções.
11.3.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação
das propostas.
11.3.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
11.3.7. O Proponente vencedor deverá remeter à contratante nova proposta de
preços com os valores unitário e total de cada item, adequados ao valor
do último lance oferecido, para confecção do contrato, em no máximo (02)
DOIS DIAS ÚTEIS.
11.4. DO JULGAMENTO
11.4.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
11.4.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
11.4.3. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital
e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta
poderá ser aceita.
11.4.4. Havendo entre as concorrentes empresas que se enquadrem no conceito de
microempresa e empresa de pequeno porte, desde que atendido o disposto no
item 8.2.5 e 8.2.6, lhes será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação conforme a Lei Complementar nº. 123/2006; e suas
alterações;
11.4.4.1. Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores ao melhor preço;
11.4.4.2. Ocorrendo o empate a que se refere o item acima, a microempresa ou
a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova
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proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão;
11.4.4.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as
remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 11.4.4.1 na ordem
classificatória, para exercício do mesmo direito;
11.4.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na
situação de empate do item 11.4.4.1, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.4.4.5. Não havendo a apresentação de nova proposta por parte das
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na situação de
empate, será declarada vencedora a empresa que originariamente
apresentou o melhor preço.
11.4.4.6. Os dispositivos dos itens 11.4.4; 11.4.4.1; 11.4.4.2; 11.4.4.3 e 11.4.4.4
somente serão aplicados quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.4.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
11.4.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.
11.4.6.1. Sendo o proponente vencedor enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte, não será causa de inabilitação a existência de
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal;
11.4.6.2. A regularidade fiscal das empresas a que se refere o item anterior
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
11.4.6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas no item anterior, é assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que a proponente for declarada
vencedora do certame, podendo ser prorrogado por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
11.4.6.4. A não regularização da documentação no prazo do item 11.4.6.3
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultado ao Órgão a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a assinatura do contrato ou a revogação da licitação.
11.4.7. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
11.4.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
para que seja obtido um melhor preço.
11.4.9. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.
11.4.10. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados
desclassificados no certame, os envelopes “Documentação de Habilitação”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
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sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso;
12.2.1. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente;
12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
12.5. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatados a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a
contratação, no prazo previsto neste edital.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
13.1.1.
Após a adjudicação o pregoeiro convocará a empresa vencedora do
certame para a realização da prova de conceito, nos termos do item 3 do Termo
de Referência.
13.2. A homologação do objeto à proponente vencedora, quando esta for
microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal, somente será efetuada após a
regularização da documentação dentro do prazo e condições previstos no item
11.4.6.3, sob pena de aplicação do disposto no item 11.4.6.4.
14. DO CONTRATO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora
será convocado para firmar o contrato ou documento equivalente, dentro do prazo
máximo de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal,
através de correio eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
14.1.1. O Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante o transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pelo CISI.
14.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente.
14.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato,
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificação, para celebrar o contrato.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1. As disposições concernentes às obrigações da Contratante estão estabelecidas no
ANEXO I – Termo de Referência.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência;
16.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
16.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990);
17. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
17.1. A LICITANTE VENCEDORA terá seu contrato cancelado quando:
17.1.1. Descumprir as condições do edital.
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17.1.2. Recusar-se a prestar/fornecer o objeto no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa razoável.
17.1.3. Considerar-se-á negativa da entregar do objeto licitatório quando da recusa em
assinar o contrato de fornecimento.
17.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos
termos do art. 87, inciso IV da Lei Federal n. º 8.666/93.
17.1.5. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
17.1.6. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições de
serviço ora estabelecidas.
17.2. Constatada a irregularidade por parte do fornecedor, será notificado para no prazo de
24 (vinte e quatro) horas se manifeste a respeito, não o fazendo, sofrerá as
penalidades previstas neste edital e na legislação.
17.3. Persistindo a falta o registro será cancelado, no caso de negativa de contratação, ou
rescindido, no caso de inexecução parcial ou total, chamando-se o segundo colocado
na Ata de Registro de Preços.
17.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu contrato, de forma expressa, na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
18. DO VALOR MÁXIMO E DA VIGÊNCIA
18.1. O valor total máximo estimado da presente licitação, para o período de 12 (doze)
meses, fica fixado no valor global de R$ 51.008,06 (cinquenta e um mil, oito reais
e seis centavos), conforme consta no Anexo I – Termo de Referência.
18.2. A vigência do contrato (ou instrumento equivalente) proveniente deste Pregão será de
12 (doze) meses, contados da data da assinatura, com eficácia legal após a
publicação de seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendose excluir o primeiro e incluir o último.
18.2.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos nos termos da Lei 8.666/93.
19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente mediante apresentação da
Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser apresentada até o dia 30 (trinta) de cada mês,
para pagamento por parte da Contratada, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
19.2. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
previamente autorizada: 010100412200012001.33.90.39.08.00 – manutenção de
software.
19.3. A empresa deverá apresentar anexo a NOTA FISCAL os documentos elencados nos
itens 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8, deste edital.
19.4. O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
19.5. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI reserva o direito de não atestar a
nota fiscal para pagamento se o serviço fornecido não estiver em conformidade com
as exigências apresentadas neste edital.
19.6. Caso o fornecimento seja recusado, ou o documento fiscal apresente incorreções, o
prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização do fornecimento
ou do documento fiscal, a depender do evento.
19.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CISI, o valor devido
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano
mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP
Onde:
I = Índice financeiro
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. As Sanções administrativas estão estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
20.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às
penalidades descritas no Termo de Referência (Anexo I deste edital).
20.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe
franqueada vista ao processo.
21. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
21.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar
sua revogação, ou ser anulada por ilegalidade declarada de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.
21.2. A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento de eventual contrato.
21.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo
e a aferição do ofertado, bem como solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
22.3. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do
pregão.
22.4. O objeto da presente licitação não poderá sofrer reajustes.
22.5. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou, anulada, em todo ou
em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente comprovado.
22.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
22.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/
inabilitação.
22.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
22.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação na página web do CISI, no endereço eletrônico
www.consorciocisi.com.br/editais.
22.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
22.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
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Edital será o da Comarca de Medianeira, Estado do Paraná, considerado aquele a que
está vinculado o Pregoeiro.
22.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
22.13. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de
08h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sede do
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, Estado do Paraná, na Rua Iguaçu, s/nº –
Bairro Nazaré – Medianeira - PR, para melhores esclarecimentos.
22.14. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail
cpd@consorciocisi.com.br, fones (45) 3240-2307 e (45) 3264-5062, informando o
número da licitação.

Medianeira, 23 de outubro de 2018.

______________________
Cristiane Cândida Ferreira

______________________
Lucas Cigerza Bonadiman

Membro CPL

Pregoeiro e Presidente CPL

____________________
Silvia Vannini
Membro CPL

13

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
___________________________________________________________________________
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1 OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso permanente
de software de gestão pública, com acessos multiusuários, em banco de dados único,
contemplando no mínimo: instalação, configuração, implantação, conversão e migração de
dados, treinamento/capacitação e serviços de manutenção mensal para alterações legais,
corretivas e evolutivas do sistema, atendimento e suporte técnico sempre que solicitado,
para atender a demanda do CISI.
1.1.1.A contratação se destina a atender o Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI.
1.1.2. O sistema contratado deverá ser instalado e o serviço a ele relativo, previstos neste
edital, deverão ser licenciado/executados em quantos terminais forem determinados pelo
CISI, durante o prazo de vigência do contrato.

1.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E DOS SERVIÇOS:
1.2.1. A implantação compreende:
a) A instalação do Sistema no Servidor e configuração de todos os terminais (setor
administrativo/contábil) que se fizerem necessários;
b) A configuração e parametrização incluindo a carga de todos os parâmetros
inerentes aos processos que atendam as legislações Municipal, Estadual e
Federal.
c) O Consórcio em conjunto com o suporte da empresa provedora do sistema
executará o trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que forem
necessários à implantação efetiva do sistema.
d)

O Consórcio disponibilizará o banco de dados objeto da migração, resguardada a
garantia do sigilo das informações à qual se sujeita a contratada, sob pena de
responsabilidade nos termos da Lei.

e) A Contratada deverá fornecer mecanismos e ferramentas que apoiem o processo
de migração e homologação de dados (atuais e históricos) migrados do sistema
legado, para o sistema oferecido. O sistema legado poderá ser previamente
conhecido pela Contratada através de agendamento prévio de horário com o
Departamento de Gestão da Informação. A contratada deverá se comprometer em
manter o sigilo de todas as informações que estarão sob sua guarda no decorrer
desta atividade.
f)

A proponente deverá realizar a importação de todos os dados/módulos
atualmente utilizados pelo consórcio, garantindo a integridade referencial das
informações no seu formato atual para a nova solução de software ofertado.

g) No momento da importação/migração, deverão ser preservados todos os dados já
enviados ao SIM-AM dos exercícios anteriores, totalmente intactos e consultáveis.
h) Capacitação inicial dos Servidores do Consórcio.
1.2.2. O prazo para implantação será de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de
assinatura do contrato, para conversão de banco de dados, parametrização e
instalação definitiva dos softwares e início dos treinamentos/capacitação das
informações geradas no ano de 2018; para os demais anos (anteriores a 2018), o
prazo será de 60 (sessenta) dias.
1.2.3. Capacitação Inicial:
1.2.3.1.
Compreende a realização de capacitação de toda a equipe de usuários
responsáveis pela operacionalização de todos os produtos adquiridos.
1.2.3.2.

Ao final da capacitação inicial, os servidores envolvidos no projeto, deverão ter
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pleno domínio da tecnologia adotada para a solução, estando aptos a executar atividades
como: operação, validação, testes, controle de qualidade, entre outros.
1.2.3.3.
A capacitação da equipe de Tecnologia da Informação do quadro de servidores
do consórcio deverá ser avançada de forma que atinja as funcionalidades de todos os
módulos, toda a parametrização da solução, e demais tecnologias empregadas para a
manutenção do sistema.
1.2.3.4.

Aspectos Gerais da Capacitação:

1.2.3.4.1. Nível de Treinamento
1.2.3.4.2. Todo treinamento será agendado com antecedência mínima de 03 (três) dias com
a CONTRATANTE;
1.2.3.4.3. A capacitação inicial dos usuários deverá estar inclusa no preço da implantação,
incluindo o fornecimento de apostilas e/ou outros materiais didáticos específicos
que venham a ser necessários ao treinamento;
1.2.3.4.4. As despesas decorrentes com deslocamento, hospedagem, pessoal e afins, para
a realização da capacitação inicial no consórcio, decorrerão todas por conta da
contratada;
1.2.3.4.5. O período de capacitação inicial terá a carga horária de, no mínimo, 16
(dezesseis) horas, devendo ser realizado no horário de expediente do CISI, logo
após o término da implantação do sistema.
1.2.3.5. Local de Treinamento:
Os treinamentos serão realizados in loco, no consórcio, com as infraestruturas
necessárias ofertadas pela contratante.
1.2.4. Acompanhamento pós-treinamento:
Após o período de capacitação inicial, a empresa deverá disponibilizar técnicos especializados
para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem na execução e utilização do sistema pelos
servidores do CISI.
1.2.5. Suporte Técnico
1.2.5.1. A Contratada deverá manter ainda, serviço de suporte técnico, on-line através do site
da contratada e via telefone, prestado em idioma português, disponível para contato
com os técnicos da sede da Contratada, em horário 8h às 17h, de segunda a sextafeira.
1.2.5.2. O suporte técnico deverá auxiliar na recuperação da base de dados, por problemas
originados em erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde
que não exista backup (cópia) completo e sem criptografia, adequado quando
necessário às necessidades de segurança.
1.2.6. Suportes Remotos
A Contratada deverá disponibilizar todas as condições e aplicativos visando o suporte remoto e
a efetiva intervenção para correção de eventuais problemas e dificuldades de operação do
sistema, inclusive com a utilização da internet como meio de comunicação.
1.2.7. Manutenções e Atualizações
Compreende os serviços necessários para a contratada manter o sistema sempre em perfeita
operacionalização.
1.2.7.1. A Contratada deverá manter equipe técnica especializada no sistema fornecido, para o
desenvolvimento e aprimoramento do software e assessoria, de novas versões e
adequações às legislações: municipal, estadual e federal.
1.2.7.2. A Contratada deverá disponibilizar novas versões/atualizações e/ou implementações
em virtude de alterações nas legislações Federal, Estadual ou Municipal, para o
sistema durante o prazo de contrato, sem ônus adicional.
1.2.8. Manutenções técnicas
A Contratada deve garantir a qualidade dos serviços de manutenção. Quando o objeto
fornecido não corresponder ao especificado no pedido, fica assegurado o direito de exigir, sem
qualquer ônus as correções necessárias, sob pena da aplicação das penalidades previstas na
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Lei Federal nº 8.666/93.
1.2.9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE E MÓDULOS NECESSÁRIOS
O sistema deverá contemplar no mínimo, as seguintes áreas:
Lote 1 - Global
Item
Qtde

1

1

2

12

3

60
horas

Espécie

Descrição

Valor
Unitário
máximo

Valor Total
máximo do
item

Licença de uso permanente, dos sistemas
acima indicados, com serviços de:
implantação, configuração dos sistemas de
gestão pública integrada e conversão da
base de dados pré-existente, inclusive os
dados dos Módulos (dos que se fizerem
Serviço
necessários): Contabilidade Pública,
Patrimônio, E-social, Licitações,
Tesouraria, Recursos Humanos e
Gerenciamento do Plano Plurianual e
Diretrizes Orçamentárias desde o ano de
2013 à 2018.
Manutenção e atualização mensal dos
sistemas informatizados abaixo indicado
para envio de informações ao TCE/PR:
1. Atendimento ao TCE-PR
2. Contabilidade Pública;
Serviço/ 3. Gerenciamento do Plano Plurianual e
meses
Diretrizes Orçamentárias,
4. Patrimônio;
5. Portal da Transparência;
6. Recursos Humanos;
7. Tesouraria;
8. Licitações.
Horas técnicas para customizações,
Serviço capacitações e consultoria EXTRA
contrato. Valor da hora técnica.

1.3. Das horas técnicas extra contrato
1.3.1.O CONTRATANTE assumirá o pagamento das horas técnicas nos casos em que forem
necessários novos desenvolvimentos, capacitações, customizações e consultoria de
técnicos da contratada, para sanar problemas diversos daqueles aos quais foram
contratados.
1.3.2.O pagamento das horas técnicas, só poderá ser realizado mediante solicitação por
escrito da CONTRATANTE, sendo o pagamento deste serviço efetivado após a
conclusão da customização, consultoria ou capacitação solicitada.
1.3.3.Deverão estar inclusas no valor das horas técnicas extra contrato todas as despesas
inerentes às mesmas, tais como: Deslocamento, alimentação, hospedagem, despesas
com pessoal, etc; sendo vedada a cobrança de valores adicionais estranhos ao previsto
no referido item.

1.4. Ambiente Operacional
O sistema de informações terá que ser mantido em servidor de banco de dados do
Consórcio.

1.5. Especificações técnicas mínimas
1.5.1. Propiciar o fluxo automatizado de informações entre setores e usuários, sem
necessidade
de execução de quaisquer programas de importação e/ou
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exportação de dados;
1.5.2.Conter Gerenciador de Banco de Dados Relacional, com controle transacional, e com
recursos para garantir a integridade e recuperação dos dados através de "backup” e
“restore”;
1.5.3.Utilizar protocolo TCP/IP como protocolo básico de comunicação entre as estações e o
servidor;
1.5.4.Manter integridade do banco de dados em casos de queda de energia, falhas de
software ou hardware;
1.5.5.Ser multiusuário;
1.5.6.Possibilitar o registro de usuários e a definição de suas permissões e acessos,
individualizáveis por programa, inclusive com definição de poderes incluírem, alterar,
consultar e/ou excluir informações;
1.5.7.Possibilitar que o usuário acesse as funcionalidades permitidas a partir de qualquer
terminal da rede;
1.5.8.Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se, de modo a
resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a integridade da base de
dados;
1.5.9.Possibilitar e garantir a limpeza de todos os dados relacionados aos dados eliminados,
preservando a consistência e a integridade relacional dos dados restantes;
1.5.10.
Efetuar automaticamente cópia de segurança do banco de dados diariamente.

1.6. Especificações obrigatórias:
Os módulos mencionados acima devem permitir a total integração entre eles, ser compatíveis
com e-social e com os sistemas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; ser
necessariamente eficientes para alimentação no SIM/AM, SIAP e eventuais outros sistemas
que o TCE/PR venha a criar, bem como ser gerador de informações para demais sistemas de
uso obrigatório e criados por leis específicas (Sefip, Gfip, Rais, Dirf, etc.), e também, possuir
banco de dados único, integrado, ou seja, todas as bases de dados deverão ser integradas em
um único recipiente lógico dentro do gerenciador de banco de dados.
1.7. Senhas de Liberação de uso do sistema:
Possuir registro de senha para liberação do mês corrente, disponibilizado diretamente no site
da licitante, sem necessitar de suporte técnico. As senhas deverão estar disponíveis no mínimo
antes de iniciar o mês a que se refere.
1.8. Descritivo do sistema de Gestão Pública Integrada:
a) Sistemas Multiusuário os quais deverão possibilitar a utilização e não ter limite de usuários
simultâneos por módulos;
b) Sistemas em ambiente Cliente-Servidor.
c) Compatível com SGBD MS SQL SERVER 2012 e 2014, e/ou POSTGRE SQL
d) Compatível com Sistema Operacional MS Windows Server 2008 R2, 2012 e 2012 R2.
e) Compatível com sistema operacional Windows para desktops para uso nas estações de
trabalho nas versões Windows 7, 8, 8.1 e 10.
f) Interface gráfica.
g) Prover controle de acesso aos sistemas através do uso de senhas.
h) Possuir função de ajuda online com orientações sobre o uso da função e seus campos.
i) Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos sistemas.
j) Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos.
k) Possibilitar backup diários e forma automática referente a cada dia da semana.
l) Realizar testes mensais dos backups para verificação de recuperação dos dados; entregar
relatórios e notificações em caso de erros ou problemas com backup.
m) As licenças expedidas mensais não poderão bloquear movimento, visualização e geração de
relatórios e arquivos da base de dados do sistema instalado referente à competência para a
qual foi expedida.
n) Os sistemas desktop devem:
 Permitir o bloqueio do acesso, após determinado número de tentativas inválidas e
também permitir a definição de período determinado para acesso por usuário.
 Permitir a definição de dias da semana e períodos de horários para acesso por usuário,
bloqueando seu acesso fora dos dias e períodos definidos.
 Prover recurso de Grupo de Usuários em que seja possível gerenciar de forma única
as permissões dos usuários a ele pertencente.
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Prover recurso de dupla custódia quando o acesso a uma determinada funcionalidade
ou ações de exclusão, inclusão e alteração dentro dela necessitam de autorização de
outrem, utilizando o conceito de usuário ou grupo autorizador.
Permitir atribuir, por usuário ou grupo, as permissões específicas para gravar, consultar
e/ou e excluir dados, para as funções que contemplam entrada de dados.
Registrar em arquivo de auditoria as tentativas bem-sucedidas de login, bem como os
respectivos log off, registrando data, hora e o usuário.
Manter histórico dos acessos às funções por usuário, registrando a data/hora, o nome
do usuário e detalhes como: inclusão, alteração e exclusão.
Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos
em disco para posterior reimpressão, distribuição pela rede, inclusive permitindo
selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem
impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.
Realizar a consistência dos dados digitados campo a campo, no momento em que são
informados.
Permitir que os sistemas sejam atualizados nas estações usuárias de forma automática
a partir do servidor.
Permitir efetuar integração entre os módulos do sistema de forma automatizada ou
manual.
Possuir cadastros totalmente únicos de pessoas físicas e jurídicas, acessíveis por
todas as bases de dados, ou seja, uma única tabela de cadastros para todos os
módulos, cujos dados devem ser automaticamente gravados ou alterados através dos
módulos contratados.

1.9. MÓDULOS DO SISTEMA:
I.

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
(Requisitos Técnicos)
Descrição

Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira.
Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento
ou documento equivalente definido pela entidade pública para a liquidação de receitas e
despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos.
Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou
anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou
total.
Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das informações relativas ao
processo licitatório, fonte de recursos, detalhamento da fonte de recursos, número da obra,
convênio e o respectivo contrato.
Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao
MANAD permitindo assim o envio de informações para o INSS.
Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos.
Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a automatização do
reconhecimento das obrigações antes e entre as fases da execução orçamentária.
Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de
gastos da entidade.
Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o seu complemento,
anulação e baixa através da emissão do empenho.
Permitir a emissão de etiquetas de empenhos.
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Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem de pagamento,
etc) sejam impressas de uma só vez através de uma fila de impressão.
Permitir a alteração das datas de vencimento dos empenhos visualizando a data atual e a nova
data de vencimento sem a necessidade de efetuar o estorno das liquidações do empenho.
Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis.
Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre.
Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem.
Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, podendo utilizar
quantos centros de custos sejam necessários por empenho/liquidação.
Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento.
Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho.
Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do empenho.
Possuir controle de documento de liquidação dos empenhos, possibilitar anexar arquivos a este
respectivo documento e emitir relatório destes documentos possibilitando filtragem nos
seguintes dados para pesquisa:
Credor;
Credor razão social;
Tipo de documento;
Número do documento;
Data da liquidação;
CNPJ/CPF;
Número e ano do Empenho;
Número da liquidação;
Série da nota fiscal;
Quantidade de combustível;
Quantidades de pneus;
Descrição da série;
Emissão o documento;
Valor liquidado;
Valor do documento;
Valor pago;
Valor a pagar;
Valor a comprovar;
Responsável pela liquidação
Se o registro tem estorno;
Chave de acesso / código de verificação referente as notas fiscais;
Se possui ou não anexo.
Permitir a utilização de subempenhos para empenhos globais ou estimativos.
Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o formato da
impressão com os modelos da entidade.
Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.
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Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subvenções, auxílios
contribuições e convênios, devendo o sistema emitir empenhos para os repasses de recursos
antecipados.
Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a um determinado
valor ou a uma quantidade limite de repasses, de forma parametrizável para os adiantamentos
de viagens, adiantamentos para suprimentos de fundos e demais recursos antecipados.
Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de dias para a
prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma informativa ou restritiva.
Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de recurso antecipado
caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com a contabilidade.
Permitir incluir um percentual limite para o empenhamento no subelemento 96 – Pagamento
Antecipado, impedindo assim que empenhos de recursos antecipados sejam emitidos em valor
superior ao definido pela entidade pública.
Emitir documento de prestação de contas no momento do pagamento de empenhos de recursos
antecipados.
Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da prestação de contas do
recurso antecipado.
Emitir relatório que contenham os recursos antecipados concedidos, em atraso e pendentes,
ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, credor ou data limite da prestação de
contas.
Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração e
apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados.
Permitir que a estrutura (mascara dos níveis contábeis) do Plano de Contas utilizado pela
entidade seja definida pelo usuário.
Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas, obedecendo as
movimentações já existentes para as mesmas.
Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo PCASP (Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público).
Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento
do Plano de Contas utilizado.
Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das Naturezas de Receita e
Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis de acordo com as atualizações do respectivo
Tribunal de Contas.
Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem como a qualidade,
consistência e transparência das informações geradas pelo PCASP conforme definições do
MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretaria do Tesouro
Nacional).
Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas de uma mesma
natureza da informação.
Assegurar que contas com indicador de superávit financeiro igual a “Patrimonial” sejam
movimentadas utilizando como contrapartida:
Contas de Variação Patrimonial Aumentativa; Contas de Variação Patrimonial Diminutiva; outra
conta Patrimonial, para reclassificação;
Conta com indicador de superávit financeiro igual a “Financeiro”, exclusivamente quando houver
a respectiva execução orçamentária (emissão de empenho).
Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) nos moldes definidos pela 5ª
edição do MCASP.
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Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos moldes definidos pela
5ª edição do MCASP.
Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e CLP, obedecendo as
movimentações contábeis já existentes para os mesmos.
Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra através do uso dos
Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP) e do Conjunto de Lançamentos Padronizados
(CLP).
Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as necessidades de
cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas pelo próprio contador da instituição
pública.
Possuir mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração entre os sistemas
estruturantes de Administração de Receitas e Administração de Suprimentos (Compras e
Materiais, Licitações e Patrimônio).
A escrituração contábil deve identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um
mesmo fato contábil e demais informações, conforme a norma contábil ITG 2000 (R1).
Assegurar que toda a movimentação contábil seja identificada por um Identificador de Fato
Contábil.
Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da mesma, bem como se a
mesma se refere a uma retenção própria da entidade ou de terceiros.
Permitir que se defina quando determinada retenção efetuada deve ser recolhida, podendo esta
data ser um dia do mês subsequente ou uma quantidade de dias úteis ou corridos contados a
partir da efetiva retenção.
Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro das retenções, obedecendo as
movimentações já existentes para as mesmas.
Permitir, no momento da emissão do documento extra, informar os empenhos orçamentários que
tiveram retenções e que originaram o documento extra.
Permitir a alteração de complementos de históricos de registros contábeis já efetuados.
Permitir a alteração do documento de pagamento dos empenhos sem a necessidade de efetuar
do pagamento.
Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” às notas de empenhos
para posterior consulta.
Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para determinados
usuários.
Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes dos sistemas de gestão de
pessoal, patrimônio público, licitações e contratos.
Permitir contabilizar automaticamente os bens públicos de acordo com a inserção dos bens no
sistema de patrimônio.
Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com os métodos de
depreciação definidos pelas NBCASP, (Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor
Público) utilizando vida útil e valor residual para cada um dos bens.
Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens patrimoniais de
acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema de patrimônio.
Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos bens patrimoniais.
Permitir importar/exportação, na base de dados da prefeitura, de dados cadastrais da unidade
gestora descentralizada do município.
Permitir a importação de dados cadastrais nas unidades gestoras descentralizadas do município
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a partir das informações geradas pela prefeitura.
Permitir a exportação do movimento contábil com o bloqueio automático dos meses nas
unidades gestoras descentralizadas do município para posterior importação na prefeitura,
permitindo assim a consolidação das contas públicas do município.
Permitir a importação, na base de dados da prefeitura, do movimento contábil das unidades
gestoras descentralizadas do município, permitindo assim a consolidação das contas públicas
do município.
Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em
restos a pagar, de acordo com a legislação, e que posteriormente possam ser liquidados, pagos
ou cancelados no exercício seguinte.
Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo que não tenha
ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, atualizando e mantendo consistência dos
dados entre os exercícios.
Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício para o exercício
seguinte.
Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para o exercício
seguinte.
Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver sido realizada
de modo que os saldos já implantados sejam substituídos.
Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas no artigo 29-A da
Constituição Federal de 1988.
Permitir a geração em formato “HTML” das informações relativas à prestação de contas de
acordo com a Lei 9.755/98.
Emitir todos Anexos Legais pertinentes a Contabilidade Pública, inclusive suas atualizações e as
exigências legais que os órgãos de controle exigirem.

II.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
(Requisitos Técnicos)
Descrição

Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de
Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as
seguintes informações:
Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.
Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto
(não proprietário).
Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa
orçamentária.
Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos
empenhos que originaram a despesa orçamentária.
Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta.
Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser
parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar
necessário.
Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade
gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação (esta informação deve ser
parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado relacionado ao
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empenho e ao período informado.
Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos
orçamentários, extra orçamentário e de restos a pagar.
Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: período,
unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNPJ), número do empenho e tipo do
empenho (orçamentário, extraorçamentário ou restos a pagar).
Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações:
Unidade gestora;
Data de emissão;
Funcional programática;
Fonte de recursos;
Credor, com seu respectivo documento;
Tipo, número, ano e data de homologação da licitação (quando houver);
Número do processo de compra (quando houver);
Número do convênio (quando houver);
Número do contrato (quando houver);
Descrição da conta extra (para os empenhos extra orçamentários)
Histórico do empenho;
Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário;
Registros de comprovação da despesa (opcional)
Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em liquidação (esta
informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado.
Filtros para selecionar o exercício, mês inicial/final, e Unidade Gestora.
Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de todas de
forma consolidada.
Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais
por Órgão, Unidade, 3º Nível (quando existir), Natureza da Despesa e Credores.
Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por
Função, Subfunção, Programa de Governo, Natureza da Despesa e Credores.
Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais
por Programa de Governo, Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores.
Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por
Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Natureza da Despesa e
Credores.
Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por
Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e
Credores.
Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por
Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Natureza da Despesa e Credores.
Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por
Esfera, Natureza da Despesa e Credores.
Movimentação das Despesas envolvendo “Diárias”, “Passagens” e “Adiantamentos de Viagem”,
contendo valores individuais e totais por Credor, além de dados complementares que mostram a
Lei Autorizativa, Ato de Concessão, Data Inicial/Final da Viagem, Meio de Transporte, Objetivo
da Viagem, Quantidade de Diárias, Valor Unitário das Diárias, Valor Total, Matrícula, Nome e
Cargo dos Beneficiários.
Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais,
Dotação Atualizada, Valor Empenhado, em Liquidação (esta informação deve ser parametrizável
pelo administrador do sistema), Valor Liquidado e Valor Pago.
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Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no
período selecionado.
Movimentação dos empenhos a pagar contendo a Data de Vencimento, Fornecedor, Valor a
Pagar, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Fonte de Recursos, Descrição do Movimento,
Processo Licitatório (se houver), Valor Empenhado e Valor a Pagar.
Movimentação de recursos financeiros extra orçamentários repassados entre entidades públicas
da mesma esfera de governo contendo unidade concessora/recebedora, finalidade da
transferência, programação inicial, histórico de movimentos e resumo da transferência.
Movimentação de recursos concedidos a outras entidades para consecução de atividades de
interesse público, que não sejam decorrentes de determinação legal ou constitucional contendo
o tipo da transferência, nome do beneficiário, CPF/CNPJ, valor empenhado, valor liquidado, valor
pago e valor anulado, bem como os detalhes do empenho realizado.
Possibilitar que seja feito download de todos documentos anexados nos documentos de
liquidação dos empenhos.
Data da última atualização dos dados efetuada.
Itens obrigatórios que o sistema de Licitação deve fornecer ao sistema de Informações em
‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes
informações:
Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes e demais
alterações. Permitindo a seleção por exercício, unidade gestora, finalidade, fornecedor, valor e
período.
Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo selecioná-los pelo
exercício, unidade gestora, modalidade, finalidade, objeto e expedição.
Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos à unidade gestora, identificando
seus contratos e itens fornecidos.
Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo
selecioná-los por unidade gestora, descrição e períodos.
Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto
(não proprietário).
Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.
Data da última atualização dos dados efetuada.
Itens obrigatórios que o sistema de Folha de Pagamento deve fornecer ao sistema de
Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as
seguintes informações:
Informações do quadro de servidores ativos contendo nome, matrícula, cargo/função, lotação e
vínculo
Informações dos servidores efetivos contendo legislação regulamentadora, data de admissão,
forma de contratação, carga horária, horário de trabalho e situação funcional
Informações dos servidores comissionados contendo data de nomeação, número do ato de
nomeação, data de exoneração, número do ato de exoneração, existência de vínculo efetivo,
carga horária, detalhamento das atribuições, legislação regulamentadora e situação funcional
Informações dos servidores cedidos/recebidos contendo legislação regulamentadora, carga
horária, número do ato de cessão, ônus do pagamento e prazo de cessão
Informações dos servidores temporários contendo data inicial e final da contratação
Informações dos estagiários contendo data de admissão, curso vinculado ao estágio e carga
horária
Informações do quadro de servidores inativos contendo nome, matrícula, cargo/função em que
se deu a aposentadoria, data de ingresso no quadro de inativos e regime de aposentadoria
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Informações da quantidade de servidores, salário base, vencimentos totais, descontos e valor
líquido em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, Departamento, Sessão, Setor,
Cargo e Servidor
Informações analíticas de pagamento contendo matrícula, nome do servidor, cargo, vínculo, data
de admissão, salário base, proventos, vantagens, vencimentos totais, descontos e valor líquido
em níveis de visão por Entidade e Período
Informações do número de vagas criadas e disponíveis conforme o regime de contratação
Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto
(não proprietário).
Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.
Data da última atualização dos dados efetuada.
Itens obrigatórios que o sistema de Patrimônio deve fornecer ao sistema de Informações
em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes
informações:
Relação de bens contendo unidade gestora, descrição, número da placa, situação, data de
aquisição, valor de aquisição, tipo de ingresso, data da baixa, tipo da baixa e valor atual
Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto
(não proprietário).
Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.
Data da última atualização dos dados efetuada.
Itens obrigatórios que o sistema de Frotas deve fornecer ao sistema de Informações em
‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes
informações:
Relação de veículos contendo unidade gestora, tipo de veículo, descrição, data de aquisição,
localização, placa, ano de fabricação, situação, tipo do bem, chassi, estado de conservação,
número do RENAVAM, combustível utilizado, cor e data de aquisição
Relação das despesas com abastecimento, impostos e outras manutenções contendo data do
movimento, descrição, quantidade e valor
Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto
(não proprietário).
Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.
Data da última atualização dos dados efetuada.
Itens obrigatórios que o Sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB deve gerar para
conhecimento do cidadão:
Possibilidade de consultar as opções de menu disponíveis, publicações e respostas as
perguntas frequentes com base em um argumento simples de pesquisa
Possibilidade de saber quais são os recursos de acessibilidade disponíveis
Possibilidade de consultar, imprimir e exportar as respostas as perguntas mais frequentes que
facilitam o entendimento sobre os objetivos e conteúdo do portal
Possibilidade de consultar, imprimir e exportar informações sobre a estrutura organizacional da
entidade. Tais dados compreendem: nome, endereço, horário de atendimento, telefones,
atribuições e responsável
Possibilidade de consultar, imprimir e exportar informações sobre o local responsável pelo
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). Tais dados compreendem: nome, endereço, horário
de atendimento, telefones, atribuições e responsável

25

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
___________________________________________________________________________
Possibilidade de obter informações básicas sobre os pedidos de informação, bem como o
endereço eletrônico para efetuar seu registro e acompanhamento
Possibilidade de consultar publicações diversas da entidade que envolvem temas como:
Prestação de Contas, Planejamento/Orçamento, Lei 9.755/98 (Contas Públicas), Lei de
Responsabilidade Fiscal (RREO e RGF), Anexos da Lei 4.320/64, Licitações, Lei de Acesso à
Informação, Contratos e Gestão Pessoal
Possibilidade de consultar informações do responsável pela manutenção do portal. Tais dados
compreendem: nome, endereço, horário de atendimento, telefones e contato eletrônico
Possibilidade de disponibilizar o acesso rápido a uma ou mais consultas sem a necessidade de
navegar pelos menus.

III.

SISTEMA DE TESOURARIA
(Requisitos Técnicos)
Descrição

Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar
o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias.
Possuir controle de talonário de cheques.
Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias.
Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária.
Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um
período determinado.
Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do
estabelecimento bancário.
Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas
com código de barras.
Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização
automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.
Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque.
Permitir a emissão de Ordem de Pagamento.
Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos
para um mesmo fornecedor.
Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria.
Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior.

IV. SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
(Requisitos Técnicos)
Descrição
Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da
administração pública;
Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;
Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens;
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Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio
usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a
disposição desses campos dentro do corpo do documento;
Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou
destinação de bens durante a sua realização;
Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário;
Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a
outro setor, durante o inventário;
Possuir no inventário patrimonial mecanismo preparado para coleta de dados, mais conhecido
como Coletor de Dados, tornando dessa maneira o processo sem intervenção manual, podendo
exportar e importar as informações do Inventário.
Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso, efetivando sua baixa;
Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante;
Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens;
Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura ótica;
Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário,
permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses
campos dentro do corpo da etiqueta;
Possibilitar o registro das Avaliações Patrimoniais de modo geral
Emitir relatórios destinados à prestação de contas;
Emitir nota de transferência de bens;
Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário,
permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses
campos dentro do corpo do documento;
Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados
como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento;
Manter registro histórico de toda a movimentação dos itens patrimoniais;
Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código
interno como pela placa de identificação;
Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal, referentes ao item;
Permitir transferência individual, parcial ou global de itens;
Possuir controle sobre a Ativação ou não dos Bens gerando o respectivo reflexo contábil em
tempo real;
Possibilitar o registro das Depreciações Patrimoniais com foco na NBCASP, tendo no mínimo 2
métodos de depreciação, sendo o Quotas Constantes/Linear ou Unidades Produzidas;
Emitir Demonstrativo Patrimonial focado em Contas Contábeis
Possibilitar, através de consulta, detalhar a movimentação contábil originada pelos bens
patrimoniais e em comodatos
Permitir que no momento da Avaliação Patrimonial possa ser realizada a manutenção não só de
valores, mas também de Situação, Estado de Conservação e qual a Comissão que atestou as
novas caracterizações/valores do bem;
Ao realizar a Avaliação Patrimonial de um bem que está no decorrer de sua vida útil com
cálculos de depreciação em andamento, calcular automaticamente da Depreciação Parcial;
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Permitir que os Estornos de movimentação com reflexo contábil possam ser realizados com foco
contábil: encontrar o movimento de origem para poder estorná-los. Deve ser gerado o respectivo
reflexo contábil do estorno em tempo real com a contabilidade
Permitir que os custos subsequentes existentes para o bem possam ser registrados como valor
adicional (quando se encaixarem como tal) e inclusive incluir estes novos valores para base de
cálculo de depreciação

V.

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL
(Requisitos Técnicos)
Descrição

A) Administração de Pessoal
Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, inativo
e pensionista, registrando a evolução histórica;
Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor
(temporários e efetivos);
Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por lotação,
permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, para descentralização das
atividades;
Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de todos
os pagamentos e descontos;
Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários;
Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações cadastrais
complementares, e que o sistema disponibilize de forma automática, telas de manutenção destas
informações, com possibilidade de parametrizar layouts diversos, para emissão de relatórios e
geração de arquivos;
Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição;
Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando automaticamente a
baixa na época e condições devidas;
Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por ocasião
de férias, 13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme determinação
judicial;
Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos
mesmos;
Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o servidor
tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de
acordo com a legislação;
Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e
disponibilizar informações para cálculo e concessão aposentadoria;
Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo);
Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores;
Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais;
Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial;
Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como
salário família e auxílios creche e educação;
Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, quinquênio,
licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou perda por faltas
e afastamentos;
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Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou
transformação em abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade;
Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em
folha;
Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras,
periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais;
Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação;
Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros,
integrando essas informações para DIRF;
Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, quanto
ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS;
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento;
Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e Complemento
Final dezembro)
Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas
Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões;
Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar apurando automaticamente as diferenças
encontradas ou por meio do lançamento de valores no movimento variável, gerando o registro
destes valores na Ficha Financeira do mês.
Permitir o cálculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para admissões do mês
anterior, que chegaram com atraso para cadastramento;
Permitir o cálculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para pagamento
das diferenças de meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha Atual;
Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando
adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo
recálculos gerais, parciais ou individuais;
Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para servidores com
término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual deverá ser rescindido ou
prorrogado;
Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado do
cálculo ou histórico mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa abrir o cálculo
mensal e liberar a movimentação.
Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período;
Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e sintética.
Permitir a parametrização, geração das receitas e despesas com pessoal, e a emissão do
demonstrativo da integração da Folha Mensal e Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos.
Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário,
rescisões de contrato e férias;
Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas do Estado (TCE), Fundo de
Previdência Municipal (GPRM), Previdência Social (GPS e MANAD), Caixa (GRFC, GRRF,
SEFIP/GFIP), Ministério do Trabalho (CAGED) , e E- Social
Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos e
pagamento PIS/PASEP
Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com livre
formatação desses documentos pelo usuário;
Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário;
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Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos PCL como imagem de fundo nos relatórios;
Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor de texto
(Word);
Permitir retificar informações geradas em competências anteriores por meio de SEFIP
RETIFICADORA.
Permitir parametrizar Operadora de Plano de Saúde para gerenciar o benefício fornecido aos
servidores e posteriormente levar as informações automaticamente na DIRF e Informe de
Rendimentos.
Permitir gerenciar os valores de Mensalidade do Plano de Saúde para Titular e Dependente,
parametrizando a forma de desconto na folha mensal e em rescisão.
Permitir interromper Legalmente as Férias em virtude de Licença Maternidade, permitindo que
estas sejam programadas e calculadas de forma automática no retorno do afastamento.
B) E-social Adequação
Permitir realizar o diagnóstico da Qualificação Cadastral antes da geração do arquivo, realizar a
geração arquivo de informações para envio ao Portal Nacional do eSocial referente a
Qualificação Cadastral e receber arquivo de retorno do eSocial e emitir relatório com as críticas
apurada.
Permitir o agrupamento de empresas com o mesmo CNPJ para envio ao eSocial
Utilizar o mecanismo Token para habilitar os novos campos referentes ao eSocial
Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo eSocial com todas as informações
exigidas pelo eSocial Nacional
Permitir realizar o relacionamento dos códigos de verbas do sistema com as rubricas do eSocial.
Permitir gerar o relatório de Diagnóstico das informações do Empregador, Cargos, Escalas,
Horários, e listar as inconsistências encontradas.
Permitir gerar o relatório de Diagnóstico do Empregado com dados pessoais, documentação,
endereço, formação, informações contratuais, e listar as inconsistências encontradas.
Permitir a parametrização das rubricas do eSocial com a bases legais (IRRF, INSS, FGTS) e
gerar relatórios de divergências;
C) Registros do SMT
Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração Biológica por
período, mantendo histórico atualizado;
Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos registros
Ambientais por período, mantendo histórico atualizado;
Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes ao PPP,
como alteração de cargos, mudança de agente nocivo, transferências, descrição dos cargos e
atividades exercidas pelo funcionário;
Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados históricos;
Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador aos fatores de
riscos;
Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários;
Permitir registrar as informações referente ao Acidente de Trabalho (CAT):
a) Identificação do Registrador, Empregador e Trabalhador;
b) Comunicação do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora do acidente,
Horas trabalhadas antes do acidente, Tipo da CAT, indicativo de CAT);
c) Local do acidente;
d) Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho;
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e) Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho;
f) Atestado médico;
Nome do médico que emitiu o atestado.
Permitir informar o cadastro de EPI – Equipamento de Proteção Individual, o certificado de
aprovação (CA), informações relativas as medidas de proteção coletiva, informações pertinentes
a manutenção de uso como Higienização, Validade e Troca do EPI;

D) Comunicação eletrônica (e-social)
Permitir a parametrização da periodicidade dos envios dos eventos ao e Social.
Validar as informações do layout do e Social com o sistema de gestão de pessoal
para realizar a correta geração e envio dos eventos ao e Social.
Gerar os arquivos dos eventos do e Social em formato XML.
Realizar a comunicação com o e Social utilizando a tecnologia webservice e certificação digital.
Receber, interpretar e armazenar os protocolos de retorno da validação de estrutura do XML.
Notificar o responsável pelo envio das informações do e Social nos casos de erros ou
inconsistências.
Emitir relatório de críticas de validação
Reenviar os eventos do e Social que apresentaram inconsistência.
Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o fechamento da Competência da
Folha de Pagamento.

VI.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS
(Requisitos Técnicos)
Descrição

Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciária, conforme layout definido no Manual
Normativo de Arquivos Digitais – MANAD.
Gerar arquivos para prestação de contas aos Tribunais de Contas do Paraná (SIM-AM).
Possuir integração com o sistema de contabilidade pública e demais sistemas para gerar
arquivos necessários para as prestações de contas aos Tribunais de Contas.

VII.

SISTEMA DE LICITAÇÕES
(Requisitos Técnicos)
Descrição

Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de
compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo;
Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação,
registrando a habilitação, proposta comercial, anulação, adjudicação e emitindo o mapa
comparativo de preços;
Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros,
informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração;
Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material;
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Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU e TCE
Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto;
Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam preenchidos
pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio eletrônico
para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitar;
Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da autorização de
compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de
contratos;
Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho
e a respectiva reserva de saldo;
Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o
fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos,
bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite
de inabilitação;
Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio usuário a formatação da
etiqueta e do documento a ser enviado, possibilitando a seleção do conteúdo e seu
posicionamento dentro dos respectivos documentos e etiquetas;
Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizações de Compra e Ordens de Serviço;
Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, ordens de execução de
serviços, autorização de empenho, extrato contratual, carta contrato, deliberações e pareceres
possam ser formatados pelo usuário, permitindo selecionar campos constantes bem como sua
disposição dentro do documento;
Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares;
Possibilitar que a partir do sistema de licitação seja possível efetuar a anulação parcial do
empenho no sistema contábil;
Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a
evitar a redundância e a discrepância de informações.
Possuir integração com plataformas de Pregão Eletrônico, como BLL, CidadeCompras e Licitanet,
por meio de importação de arquivo das sessões gerado pelas plataformas.
Anexação de Documentos
R Registrar a Sessão Pública do Pregão

VIII. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
(Requisitos Técnicos)
Descrição
MÓDULO LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de
planejamento como Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa de Governo, Ação de
Governo, Subação de Governo, Naturezas de Receita e Despesa, Fonte de Recursos e
Detalhamento da Fonte.
Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e Despesa,
da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática, Fonte de Recursos, Grupo
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de Fonte de Recursos, especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações.
Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano em execução
e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada.
Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em
caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, disponibilizar dotações
conforme dispuser a legislação municipal.
Permitir elaborar a LOA utilizando informações do PPA ou da LDO em vigência.
Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens na LOA.
Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e
resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.
Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de
percentuais ou índices.
Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei
Complementar 101/2000 (LRF).
Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento.
Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades Gestoras Concessoras
e as Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos financeiros além da finalidade das
transferências.
Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para o
exercício a que se refere à LOA.
Permitir que o Cadastro e a Programação das Transferências Financeiras sejam importados do
PPA ou da LDO.
Permitir que a Programação das Transferências Financeiras seja realizada de forma automática
pelo sistema através da inserção de percentuais mensais sobre o valor total da transferência
prevista no ano.
Possuir mecanismo de estorno da Programação Inicial das Transferências Financeiras.
Possuir mecanismo que adicione ou reduza o valor da Programação Inicial das Transferências
Financeiras.
Permitir que na aprovação do orçamento ocorra a contabilização da Previsão das
Transferências Financeiras.
Permitir o controle do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação Financeira da
Receita
Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo
ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional.
Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta)
conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000
(LRF).
Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração
direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000
(LRF).
Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e indireta) conforme
exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).
Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento
da evolução da execução do orçamento.
Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por Programa de Governo,
destacando Ações Governamentais por Programa de Governo. Listar para estas Ações
Governamentais os seus respectivos valores, finalidade e metas físicas a serem alcançadas.
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2 DO VALOR MÁXIMO
2.1. O valor total máximo estimado da presente licitação, para o período de 12 (doze)
meses, fica fixado no valor global de R$ 51.008,06 (cinquenta e um mil, oito reais e
seis centavos), com valores máximos divididos da seguinte maneira:
I.

IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E LICENÇA DE USO
IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO/LICENÇA
DE USO (R$) - (VALOR TOTAL)



II.

VALOR MENSAL
(R$)

O valor referente a este item será pago em 12 parcelas iguais, mensais e
consecutivas.

MANUTENÇÃO, ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO
VALOR TOTAL (R$) - (12 MESES)

VALOR MENSAL
(R$)

III.
HORA TÉCNICA (MÁXIMO 05 HORAS/MÊS)
Horas técnicas para customizações, capacitações e consultoria EXTRA contrato.
Valor da hora técnica:
VALOR TOTAL (R$) - (12 MESES)

VALOR P/ HORA
(R$)

2.2. O valor referente à MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO
deverá ser dividido em 12 (doze) parcelas.

2.3. Caso a empresa vencedora do certame seja aquela que atualmente presta os serviços ao
consórcio, não será pago nenhum valor a título de LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E
MIGRAÇÃO.

3 DA PROVA DE CONCEITO
3.1. A prova de conceito consiste na avaliação da amostra sistema, a ser fornecido pela
licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para realização dos testes
necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas definidas no Termo
de Referência.
3.2. Todas as funcionalidades obrigatórias deverão ser demonstradas através de sessão
pública aberta a questionamentos pelos participantes, comissão e demais convidados.
3.3. Na prova de conceito será avaliado individualmente cada módulo, atribuindo a eles os
seguintes conceitos:
Módulo existente: Consiste no módulo existente e que está de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência. O módulo existente também poderá ser
considerado com ressalva; assim considerado o módulo que alguma(s) de sua(s)
funcionalidade(s) não atende as especificações descritas no termo de referência,
necessitando de implementação, adequação e/ou correções.
Módulo inexistente: Pelo fato de que todos os módulos solicitados por este Termo de
Referência ser de natureza OBRIGATÓRIA, a NÃO APRESENTAÇÃO de algum dos
módulos relacionados neste termo ensejará a desclassificação da licitante da Prova de
Conceito.
3.3.1.Os módulos existentes com ressalva serão classificados como módulos de
ADEQUAÇÃO RESIDUAL, e deverão ser desenvolvidos, implementados ou
corrigidas suas funcionalidades, pela Licitante, no prazo da implantação e migração
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descritas no item 3.4.5.

3.4. O proponente declarado vencedor da licitação deverá realizar a prova de conceito, num
prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da convocação.
3.4.1. O sistema será submetido à análise técnica de servidores do CISI, a serem
designados por portaria, onde a empresa deverá simular, em tempo de execução,
cada funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência.
3.4.1.1.
A prova de conceito consistirá na conformidade dos módulos do
sistema em relação ao descrito no Termo de Referência.
3.4.2. A prova será realizada nas dependências do CISI, e o não comparecimento ou não
atendimento de qualquer uma das funções definidas neste termo de referência poderá
reprovar o proponente.
3.4.3. Após a análise, num prazo de 02 (dois) dias úteis, será emitido um parecer de
avaliação do sistema em relação ao objeto descrito no Termo de Referência.
3.4.3.1.
O prazo descrito no item anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, mediante solicitação dos servidores avaliadores.
3.4.4.Na hipótese de Reprovação na prova de conceito o Pregoeiro convocará a empresa
licitante subsequente, na ordem de classificação, para abertura do envelope de
habilitação, para que, se habilitada, se submeta à prova de conceito do software,
sendo avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim
sucessivamente, até a apuração do sistema que atenda todas as exigências do Termo
de Referência.
3.4.5. A licitante que cumprir com os requisitos na fase da prova de conceito e obtiver o
parecer favorável, terá o prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura
do contrato, para executar a implantação e migração de dados e disponibilizar a
efetiva utilização do sistema para o consórcio.

4

DO LAUDO DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO
4.1.1.Em esgotado os prazos para a implantação e migração descrito no item 3.4.5, o
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
emitirá o LAUDO DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO, atestando:
4.1.1.1. Que o procedimento de implantação e migração de dados preservou ou não
a integridade dos dados, sendo aplicadas as disposições previstas no
contrato.
4.1.1.2. Que foram realizadas, se for o caso, o desenvolvimento, implementação ou
correção dos MÓDULOS/FUNCIONALIDADES considerados existentes
com ressalva ou inexistentes na prova de conceito.
4.1.1.3. A integridade dos dados consiste na propriedade que assegura que as
informações manipuladas pela contratada, após a migração mantêm todas
as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação.
4.1.1.4. Após o laudo de funcionamento definitivo, o sistema será considerado apto
a ser utilizado pelo contratante.
4.1.1.5. Caso não seja atestada a integridade dos dados ou não se tenha realizada
as adequações residuais, o CISI poderá fornecer novo prazo para que a
empresa realize as correções necessárias desde que conste recomendação
dos servidores avaliadores e solicitação justificada da contratada.
4.1.1.6. Em sendo desfavorável o LAUDO DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO,
apontando que a migração/implantação não preservou a integridade dos
dados ou que não foram realizadas as adequações necessárias, e, portanto,
o sistema não atende as funcionalidades descritas no Termo de Referência,
este será motivo de rescisão contratual.

5 JUSTIFICATIVAS
5.1. Pela complexidade dos serviços é mister a utilização de software para gestão, de forma a
cumprir as Leis que regem a Administração Pública;

5.2. O sistema oferece economia de tempo e recursos financeiros, pois elimina os custos
relativos aos procedimentos manuais;

5.3. Precisão nas informações e relatórios;
5.4. A segurança dos dados faz com que as informações sejam preservadas;
5.5. Aumento de produtividade, facilitando o desenvolvimento e realização das tarefas;
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5.6. A disponibilidade de dados para apoio na tomada de decisões e para diagnósticos
pontuais;

5.7. Atender as orientações e determinações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
Receita Federal, bem como cumprir com as determinações da Lei de Transparência na
Gestão Pública.
5.8. O presente procedimento licitatório não será exclusivo para microempresa e empresa de
pequeno porte, considerando a vantajosidade para administração pública, conforme
preleciona o art. 49, I e II, da LC 123/06.

6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
6.1. O objeto deverá ser cumprido rigorosamente, de acordo com as características,
quantidades e prazos definidos no Edital e neste Termo de Referência.

7 DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO
7.1. O objeto deste Pregão é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°,
da Lei 10.520/2002 e da Resolução 18/2012 do CISI.

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Efetuar o pagamento de acordo com as condições descritas no edital;
8.2. Fiscalizar a realização do serviço contratado;
8.3. Oferecer as condições físicas para execução do objeto do presente contrato;
8.4. Obriga-se a facilitar à CONTRATADA o acesso ao local dos serviços, bem como a prestar
os esclarecimentos que se fizerem necessários.

8.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem prévia e
expressa anuência da Administração.

9.2. Executar os serviços no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
9.3. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade;
9.4. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e, quando
for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados;

9.5. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência
do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas
que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
9.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o abjeto deste Contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;
9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no
todo ou em parte, o software fornecido, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções
resultantes da entrega, fabricação, atualização do produto;
9.8. A CONTRATADA compromete-se a fornecer a base de dados completa, sempre que
solicitado pelo CONTRATANTE, bem como seu acesso, pelo tempo necessário, para a
transferência total dos dados.
9.9.
Manter, durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
9.10. Manter suporte técnico dedicado, on-line.
9.11. Fornecer os produtos e prestar os serviços nos termos e condições estabelecidos no
Termo de Referência e no Contrato.
9.12. Informar imediatamente ao CISI toda e qualquer situação que possa comprometer a
execução do objeto contratual nas condições pactuadas.
9.13. Atender imediatamente, ou no prazo fixado, as solicitações ou exigências do
Contratante ou do Gestor do Contrato, relativamente à execução do objeto nos termos
pactuados ou para o cumprimento de obrigações acessórias.
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9.14. Manter seus empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando forem
necessários serviços nas dependências do Contratante.
Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com o CISI.
9.16. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a Terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.
9.17. A Contratada deverá manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, dados
e informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da presente contratação,
bem como tratá-los como matérias sigilosas.
9.18. A CONTRATADA fica terminantemente proibida de fazer uso ou revelações, sob
nenhuma justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, fórmulas,
códigos, cadastros, fluxogramas, dispositivos, modelos ou outros dados e materiais de
propriedade da Contratante, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de
serviços.
9.19. A CONTRATADA deverá obedecer às normas sobre confidencialidade e segurança,
internas e externas, adotadas pelo CONTRATANTE, além das cláusulas específicas
constantes deste contrato.
9.20. A Contratada é responsável pelos danos causados à contratante e a terceiros, em caso
de violação ou divulgação de informações sigilosas, sem embargos da aplicação de
sanções administrativas, judiciais, cíveis e criminais.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Contratada Reconhece, desde já, os direitos da Contratante nos
casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal 8.666/1993.

9.15.

10 DOS PRAZOS
10.1. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura das propostas.

11 SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Pregão.
12 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que:
12.1.1.
Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original;
12.1.2.
Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
12.1.3.
Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Licitante/Contratada que:
13.1.1.
Deixar e assinar o contrato;
13.1.2.
Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação.
13.1.3.
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.4.
Fraudar na execução do contrato;
13.1.5.
Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.6.
Cometer fraude fiscal;
13.1.7.
Não mantiver a proposta.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
13.2.2.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser contratado, em caso de
recusa da Licitante Vencedora em assinar o Contrato dentro do prozo de 05 (cinco)
dias úteis, contatados da data da notificação feita pelo contratante;
13.2.3.
Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
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valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.4.
Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o VALOR TOTAL DO
CONTRATO, no caso de inexecução total do objeto;
13.2.5.
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com o Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
13.2.6.
Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.2.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da
administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
13.3. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a
contratada não tenha nenhum valor a receber da administração pública, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa, sob pena de execução judicial.
13.4. As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº_________________________, sediada (Endereço Completo) declara, sob as
penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está
ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a
indicação do objeto e dos preços oferecidos.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local, _______de_________________de 2018.

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Licitação 0x/2018 - Pregão Presencial nº 0x/2018

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 0x/2018, instaurado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Nome, assinatura do responsável legal.
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ANEXO IV
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Local, _______de_________________de 2018.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de licitação 0x/2018 - Pregão Presencial nº 0x/2018

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _______________________, Carteira de
Identidade (número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente
_____________________, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor,
___________________________, Carteira de Identidade (número e órgão emissor) é a
pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de recebimento e abertura da
documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos e
poderes para renunciar prazos recursais a que se referir à licitação em epígrafe.
Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora
dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados pelo representante ora
designado.

Atenciosamente,

(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

Local, _______de_________________de 2018.

À Comissão de Licitação

Referente ao Edital de Licitação 0x/2018 - Pregão Presencial nº 0x/2018
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal nº 9854, de 27/10/1999, que altera a Lei nº 8.666/93.

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(NOME DA EMPRESA), CNPJ Nº____________________, sediada (endereço completo),
vem pelo presente DECLARAR, sob as penas da lei, que está enquadrada no conceito legal
de _________________________________(especificar se é microempresa ou empresa de
pequeno porte).

Local, _______de_________________de 2018.

___________________________________________
(nome e identidade representante legal)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Declaramos,

para

todos

os

fins

de

direito,

que

os

dirigentes

da

empresa

____________________, CNPJ Nº________________________, não possui grau de
parentesco com funcionários e/ou diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde IguaçuCISI, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade até o 3º grau.

Local, _______de_________________de 2018.

___________________________________________
(nome e identidade representante legal)
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ANEXO VIII
CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
Ao Pregoeiro do Pregão Presencial nº 0x/2018, do Consórcio Intermunicipal de Saúde
Iguaçu – CISI.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados,
conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE:
RG:
CPF:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
DADOS BANCÁRIOS:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
I - IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E LICENÇA DE USO
IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO/LICENÇA
DE USO (R$) - (VALOR TOTAL)

VALOR MENSAL
(R$)

II - MANUTENÇÃO, ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM
VALOR TOTAL (R$) - (12 MESES)

VALOR MENSAL
(R$)

III - HORA TÉCNICA (MÁXIMO 05 HORAS/MÊS)
Horas técnicas para customizações, capacitações e consultoria EXTRA contrato.
Valor da hora técnica:
VALOR TOTAL (R$) - (12 MESES)

VALOR P/ HORA
(R$)

O valor total da proposta é de R$XXXXXXXXXXX
*OBS.: Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: transporte, seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer
natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
**OBS.: Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços,
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o serviço ser
fornecido sem ônus adicionais.
Local, _______de_________________de 2018.
___________________________________________
(nome e identidade representante legal)
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ANEXO IX

MODELO DE ATESTADO DE VISITA (OPCIONAL)

Local, _____ de ____________ de 2018.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de Pregão Presencial nº 0x/2018.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso
permanente de software de gestão pública, com acessos multiusuários, em banco de
dados único, contemplando no mínimo: instalação, configuração, implantação,
conversão e migração de dados, treinamento/capacitação e serviços de manutenção
mensal para alterações legais, corretivas e evolutivas do sistema, atendimento e
suporte técnico sempre que solicitado e documentação, para atender a demanda do
CISI.
A contratação se destina a atender o Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI.
Prezados Senhores,
Declaramos

que_________________R.G.______________,CPF_________________,

representante da proponente _______________________, CNPJ____________________,
devidamente credenciado, visitou o local da prestação dos serviços, objeto desta licitação em
epígrafe.

Atenciosamente,

(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO X
Processo nº 0x/2018
Pregão Presencial nº 0x/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº XX/2018
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, portador
do CNPJ nº 00.879.976/0001-86, com sede na Rua Iguaçu, s/nº, bairro
Nazaré, em Medianeira/Pr, pela sua Diretoria Executiva, neste ato
representado pelo Presidente Sr. XXXXXXX, portador da RG nº
XXXXXXXXXX e inscrito no CPF/MF sob nº XXXXXXXXXX doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado,
XXXXXXXXXXX , inscrita do CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, situada na Rua
XXXXXXXXXXX – bairro xxxxxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxxxx, neste ato
representada pelo seu representante legal, Sr. xxxxxxxx, portador da
Cédula de Identidade RG nº xxxxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob nº
xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADA,
RESOLVEM celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso permanente de
software de gestão pública, com acessos multiusuários, em banco de dados único,
contemplando no mínimo: instalação, configuração, implantação, conversão e migração de
dados, treinamento/capacitação e serviços de manutenção mensal para alterações legais,
corretivas e evolutivas do sistema, atendimento e suporte técnico sempre que solicitado e
documentação, para atender a demanda do CISI. A contratação se destina a atender o
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI.
Parágrafo único: Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do
pregão Presencial 06/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da Contratada,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATUAL
O valor global certo e ajustado para esta contratação é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX), sendo
R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) mensais, assim distribuídos:
1 – IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E LICENÇA DE USO
IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO/LICENÇA
DE USO (R$) - (VALOR TOTAL)

VALOR MENSAL
(R$)

2 - MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO
VALOR TOTAL (R$) - (12 MESES)

VALOR MENSAL
(R$)
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3 - HORA TÉCNICA (MÁXIMO 05 HORAS/MÊS)
VALOR TOTAL (R$) - (12 MESES)

VALOR P/ HORA
(R$)

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
A capacitação inicial compreende a realização de capacitação de toda a equipe de usuários
responsáveis pela operacionalização de todos os produtos adquiridos. Ao final da capacitação
inicial, os servidores envolvidos no projeto, deverão ter pleno domínio da tecnologia adotada
para a solução, estando aptos a executar atividades como: operação, validação, testes,
controle de qualidade, entre outros. A capacitação da equipe de Tecnologia da Informação do
quadro de servidores do consórcio deverá ser avançada de forma que atinja as funcionalidades
de todos os módulos, toda a parametrização da solução, e demais tecnologias empregadas
para a manutenção do sistema, caso não consiga resolver então deverá entrar em contato com
a empresa para suporte.
§1º A capacitação inicial será aplicada para aproximadamente 04 servidores, em dias úteis
dentro do horário de expediente do CISI;
§2º Todo treinamento será agendado com antecedência mínima de 02 (dois) dias com a
CONTRATANTE;
§3º A capacitação inicial dos usuários deverá estar inclusa no preço da implantação, incluindo
o fornecimento de apostilas e/ou outros materiais didáticos específicos que venham a ser
necessários ao treinamento;
§4º As despesas decorrentes com deslocamento, hospedagem, pessoal e afins para a
realização da capacitação inicial no consórcio, decorrerão todas por conta da contratada;
§5º O período de capacitação inicial será 16 (dezesseis) horas, devendo ser realizado
obrigatoriamente dentro do prazo de implantação do sistema que é de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do contrato.
§6º Os treinamentos serão realizados in loco no consórcio com a infraestrutura necessária
ofertada pela contratante.
§7º A Contratada fornecerá durante o período do contrato, horas técnicas de capacitação, além
da capacitação inicial de todos os servidores envolvidos com o Sistema, visando o constante
aperfeiçoamento do quadro de servidores do sistema.
CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO
§1º Os Pagamentos do Item I – IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E LICENÇA DE USO, da Cláusula
Segunda, serão parcelados mediante a prestação dos serviços, em 12 (doze) parcelas iguais,
contados da data da assinatura do Contrato.
§2º Caso a empresa vencedora do certame seja a mesma que vem executando atualmente os
serviços ao CISI, não será pago nenhum valor a título de LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E
MIGRAÇÃO.
§3º O pagamento pelo Item II- MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO, da
Cláusula Segunda, será efetuado mensalmente em parcelas fixas, em até 10 (dez) dias, após a
apresentação da nota fiscal solicitada, contados a partir da emissão do LAUDO DE
FUNCIONAMENTO DEFINITIVO.
§4º O pagamento do item III - HORA TÉCNICA, da Cláusula Segunda, só poderá ser realizada
mediante solicitação por escrita do CISI, sendo o pagamento deste serviço efetivado após a
conclusão da customização solicitada.
§5º O CONTRATANTE assumirá o pagamento das horas técnicas nos casos em que forem
necessários novos desenvolvimentos, customizações e consultoria de técnicos da contratada,
para sanar problemas diversos daqueles os quais foram contratados.
§6º O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos
recolhimentos exigidos em lei.
§7º O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI reserva o direito de não atestar a nota
fiscal para pagamento se os serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as
exigências apresentadas em edital.
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§8º Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a contratante.
§9º O CISI poderá reter, cautelarmente, os valores das faturas quando deixarem de ser pagos
salários, demais verbas trabalhistas e rescisórias, previdência social e FGTS.
§10º Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CISI, o valor devido
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação das
seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP
Onde:
I = Índice financeiro
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.
§11º Na impossibilidade de migração/importação dos dados e implantação do sistema, por culpa
da contratada, o presente contrato será rescindido sem qualquer ônus para o contratante.
§12º Caso a migração/importação dos dados e implantação do sistema não seja possível por
culpa da contratante, o presente contrato será rescindido com pagamento proporcional aos dias
de serviços prestados.
CLÁUSULA QUINTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, serão designados representantes para acompanhar e
fiscalizar o desempenho do sistema, anotando todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
§1º ÁREA DE SOFTWARE
I.

A instalação do Sistema no Servidor e configuração de todos os terminais (setor
administrativo/contábil) que se fizerem necessários;

II.

A configuração e parametrização incluindo a carga de todos os parâmetros inerentes aos
processos que atendam as legislações Municipal, Estadual e Federal.

III.

O Consórcio em conjunto com o suporte da empresa provedora do sistema executará o
trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que forem necessários à
implantação efetiva do sistema.

IV.

O Consórcio disponibilizará o banco de dados objeto da migração, resguardada a
garantia do sigilo das informações à qual se sujeita a contratada, sob pena de
responsabilidade nos termos da Lei.

V.

A Contratada deverá fornecer mecanismos e ferramentas que apoiem o processo de
migração e homologação de dados (atuais e históricos) migrados do sistema legado,
para o sistema oferecido. O sistema legado poderá ser previamente conhecido pela
Contratada através de agendamento prévio de horário com o Departamento de Gestão
da Informação. A contratada deverá se comprometer em manter o sigilo de todas as
informações que estarão sob sua guarda no decorrer desta atividade.

VI.

A proponente deverá realizar a importação de todos os dados/módulos atualmente
utilizados pelo consórcio, garantindo a integridade referencial das informações no seu
formato atual para a nova solução de software ofertado.

VII.

No momento da importação/migração, deverão ser preservados todos os dados já
enviados ao SIM-AM dos exercícios anteriores, totalmente intactos e consultáveis.

VIII.

Capacitação inicial dos Servidores do Consórcio.

§2º ÁREA DE CONSULTORIA
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I.

Após o período de capacitação inicial, a empresa deverá disponibilizar técnicos
especializados para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem na execução e
utilização do sistema pelos servidores do CISI.

§3º MÓDULOS A SEREM IMPLEMENTADOS
I.
Sistema de Contabilidade Pública;
II.
Portal da Transparência;
III.
Sistema de Tesouraria;
IV.
Sistema de Patrimônio Público;
V.
Sistema de Gestão de Pessoal;
VI.
Sistema de Informações Automatizadas;
VII.
Sistema de Licitações;
VIII.
Sistema de Planejamento e Orçamento;
§4º Todos os itens mencionados dos parágrafos anteriores deverão estar de acordo com as
especificações descritas no objeto e no Termo de Referência
§5º Para execução dos serviços objeto deste contrato, a Contratada deverá obedecer às
especificações técnicas contidas no Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial
xx/2018, bem como às contidas no Anexo I deste CONTRATO.
§6º As dúvidas técnicas que surgirem no decorrer da execução dos serviços serão dirimidas, em
conjunto, pelos responsáveis técnicos de ambas as partes.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato tem seu início na data da assinatura e término em XX de XXXXXX de 201X.
§1º O prazo de vigência previsto neste contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos nos termos da Lei 8.666/93.
§2º A vigência deste contrato está adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE DO PREÇO
Os valores a serem pagos mensalmente a título de MANUTENÇÃO, ASSESSORIA SUPORTE,
E HORAS TÉCNICAS, referidos nos parágrafos 3º e 4º da Cláusula Quarta deste contrato serão
reajustados, a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços ao
Consumidor), calculado e divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro
que vier a substituí-lo, desde que permitido nas normas econômicas disciplinadoras, tendo-se
como data base o da assinatura do contrato.
Parágrafo único. O reajuste dependerá de termo aditivo, sendo necessário anotar no processo
administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos cálculos.
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento serão atendidas à conta de dotação orçamentária,
tendo como funcional programática o código 01.01.04.122.0001.2.001 e elemento de despesa
33.90.39.08, fonte 01000, previsto no Plano de Aplicação do Consórcio Intermunicipal de Saúde
Iguaçu – Unidade Gestora 001-CISI.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA receber o valor ajustado na forma e no prazos convencionados.
Parágrafo Único: Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I.
Efetuar o pagamento de acordo com a cláusula quarta;
II.
Fiscalizar a realização do serviço contratado;
III.
Oferecer as condições físicas para execução do objeto do presente contrato;
IV.
Obriga-se a facilitar à CONTRATADA o acesso ao local dos serviços, bem como a
prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.
V.
A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
§1º Constituem obrigações da CONTRATADA:
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I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Executar os serviços no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade;
Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e,
quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados;
Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à
Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de
trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto
pactuado;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o abjeto deste Contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas,
no todo ou em parte, o software fornecido, quando se verificarem vícios, defeitos,
incorreções resultantes da entrega, fabricação, atualização do produto;
Manter, durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Prestar os serviços nos termos e condições estabelecidos no Termo de Referência e
no Contrato;
Informar imediatamente ao CISI toda e qualquer situação que possa comprometer a
execução do objeto contratual nas condições pactuadas;
Atender imediatamente, ou no prazo fixado, as solicitações ou exigências do
Contratante ou do Gestor do Contrato, relativamente à execução do objeto nos termos
pactuados ou para o cumprimento de obrigações acessórias;
Manter seus empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando forem
necessários serviços nas dependências do Contratante.
Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com o CISI;
Manter suporte técnico dedicado, on-line;
Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a Terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
Contratante;
A Contratada deverá realizar a migração e importação dos dados o prazo de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato, para conversão de banco de
dados, parametrização e instalação definitiva dos softwares e início dos
treinamentos/capacitação das informações geradas no ano de 2018; para os exercícios
anteriores a 2018, o prazo será de 60 (sessenta) dias.
a. A Contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo para importação e
migração dos dados, desde que o faça por escrito e com justificativa acatada
pelo Contratante.
A capacitação, descrita no item 1.2.2 e 1.2.3 do Termo de Referência deverá ser
implementada no Consórcio logo após o período o término do prazo da implantação do
sistema referente às informações geradas no ano de 2018.
Ocorrendo a rescisão contratual, ainda que pelo decurso do prazo de vigência, a
Contratada deverá disponibilizar acesso ao sistema, exclusivamente para consulta às
informações e emissão de relatórios de todos os dados importados no sistema
referente a todos os exercícios.
Na data da assinatura do contrato, a Contratada deverá indicar preposto com poderes
para representar a empresa.

§2º A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Contratante nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CONFIDENCIALIDADE
§1º A Contratada deverá manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, dados e
informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da presente contratação, bem como
tratá-los como matérias sigilosas.
§2º A CONTRATADA fica terminantemente proibida de fazer uso ou revelações, sob nenhuma
justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos,
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cadastros, fluxogramas, dispositivos, modelos ou outros dados e materiais de propriedade da
Contratante, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.
§3º A CONTRATADA deverá obedecer às normas sobre confidencialidade e segurança, internas
e externas, adotadas pelo CONTRATANTE, além das cláusulas específicas constantes deste
contrato.
§4º A Contratada é responsável pelos danos causados ao Contratado e a terceiros, em caso de
violação ou divulgação de informações sigilosas, sem embargos da aplicação de sanções
administrativas, judiciais, cíveis e criminais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS ALTERAÇÕES
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse
do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas. Serão incorporados a este
CONTRATO, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha ser necessária
durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações
nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços fornecidos à
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
§1º Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Licitante/Contratada que:
I.
Deixar e assinar o contrato;
II.
Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
III.
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
IV.
Fraudar na execução do contrato;
V.
Comportar-se de modo inidôneo;
VI.
Cometer fraude fiscal;
VII.
Não mantiver a proposta.
§2º A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no parágrafo acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
I.
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
II.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser contratado, em caso de recusa da
licitante vencedora em assinar o Contrato dentro do prozo de 05 (cinco) dias úteis,
contatados da data da notificação feita pelo contratante;
III.
Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
IV.
Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o VALOR TOTAL DO
CONTRATO, no caso de inexecução total do objeto;
V.
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI.
Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
VII.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
§3º A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não
tenha nenhum valor a receber da administração, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, sob pena de execução
judicial.
§4º Em qualquer caso de aplicação de sanções, será garantido o contraditório e ampla defesa,
sem a dispensa das demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.
§5º As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais
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danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO
Constituem motivo para rescisão do presente contrato, o não cumprimento de qualquer de suas
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Quarta.
§1º A rescisão contratual poderá ser:
a) Por descumprimento dos requisitos previstos no edital e neste contrato.
b) Determinada por ato unilateral e escrita da contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XXII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termos no processo licitatório, desde que haja
conveniência da administração;
d) Em caso de rescisão prevista nos inciso XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem
que haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados, quando os houver sofrido;
e) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93.
§2º A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93.
§3º Na hipótese de rescisão contratual, a empresa fornecedora do sistema deverá disponibilizar
ao CISI o banco de dados atualizado, com as informações íntegras no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena da aplicação das seguintes sanções:
I.
Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.
II.
Ultrapassado o limite descrito no inciso I será aplicada multa compensatória de 10%
(dez por cento) do valor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas nos seguintes diplomas
legislativos: Lei 8.666/93; Lei 10.520/02; Lei Estadual nº 15.608/07 e, subsidiariamente, naquilo
que for aplicável à espécie, pela lei nº 8.078/90 e por outras normas de direito público ou privado
que melhor tutelem o interesse público coletivo.
Parágrafo Único: Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do
presente contrato serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da
proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos
(art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil) bem como de conformidade com os princípios
gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE, em cumprimento ao
disposto no art. 61, § único, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e dos princípios
gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO
Para as questões oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Medianeira,
Estado do Paraná, renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por assim estarem de pleno acordo assinam, na presença das testemunhas, abaixo
assinadas, o presente em duas vias de igual teor e forma.
Medianeira, xx de xxxxxxxxx de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Advogado – OAB/PR
Testemunhas:
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