CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
___________________________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
1. PREÂMBULO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, CNPJ nº 00.879.976/000186, com sede na Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré, na Cidade de Medianeira – Estado do
Paraná, através de seu presidente, Edinei Valdir Moresco Gasparini 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:
2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME.
2.1. 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: 26 de julho de 2018
HORA: 09h:30min (horário de Brasília/DF)
2.2. 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.
2.3. 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.
3. DO OBJETO
3.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de
software de gestão em saúde pública, com acesso multiusuário, banco de dados único
e integrado entre consórcio, municípios e prestadores de serviço, e com o sistema de
regulação do Estado do Paraná, on line em tempo real, contemplando no mínimo:
instalação;
configuração;
implantação;
conversão;
migração
de
dados;
treinamento/capacitação e serviços de manutenção mensal para alterações corretivas,
legais e evolutivas; atendimento e suporte técnico, e com hospedagem em servidor de
dados.
3.2. O Pregão, na forma Presencial será realizado em sessão pública, na sede do CISI,
sita a Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré, Medianeira/PR.
3.3. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e por servidores nomeados através da
Resolução n° 024/2018 de 28/05/2018.
3.4. A contratação descrita no objeto se destina a atender o Consórcio e os municípios
consorciados: Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, São Miguel do
Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.
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3.5. São partes integrantes deste edital, para todos os fins de direito, os seguintes
anexos:
3.5.1. ANEXO I – Termo de Referência – Especificações do objeto;
3.5.2. ANEXO II – Declaração de cumprimento e ciência;
3.5.3. ANEXO III – Modelo de declaração de idoneidade/superveniência de fato
impeditivo da qualificação;
3.5.4. ANEXO IV – Carta de credenciamento;
3.5.5. ANEXO V – Declaração de não empregabilidade de menores;
3.5.6. ANEXO VI – Declaração de ME ou EPP, se for o caso;
3.5.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de inexistência de vínculo com servidores
do CISI;
3.5.8. ANEXO VIII – Carta proposta para fornecimento (obrigatória);
3.5.9. ANEXO IX – Atestado de visita técnica (opcional);
3.5.10. ANEXO X – Modelo de avaliação da Prova de Conceito;
3.5.11. ANEXO XI – Contrato de prestação de serviços.
4. AQUISIÇÃO DO EDITAL E VISITA TÉCNICA
4.1. 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.
4.2. 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 e
municípios que serão abrangidos pelo sistema. A gestora emitirá uma
declaração/atestado de visita técnica, e a mesma deverá ser apresentada junto com a
documentação de Habilitação;
4.3. 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.
4.4. 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;
4.5. 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;
4.6. 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.
5. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
5.1. 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.
5.1.1.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas;
5.1.2.Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
5.1.3.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;
5.2. 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 3 (três) dias úteis, anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública.
5.3. A resposta do pregoeiro aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante
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5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

publicação
na
página
de Web
do
CISI,
no
endereço
eletrônico
www.consorciocisi.com.br.
As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito
suspensivo.
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.
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.
Admitir-se-á o recebimento das impugnações e esclarecimentos dentro dos prazos
estabelecidos nos subitens 5.1 e 5.2, somente no horário de expediente do CISI, e
local determinado conforme disposto no item 23.14 deste edital.

6. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste Edital e seus anexos.
6.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
6.2.1.Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2.Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
6.2.3.Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4.Estejam sob Insolvência ou for dissolvida;
6.2.5.O disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações;
6.2.6.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.
6.2.7.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.
6.2.8.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.
6.2.9.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.
7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
7.1.1.Acompanhar os trabalhos do certame e da equipe de apoio;
7.1.2.Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3.Abrir as propostas de preços;
7.1.4.Analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5.Desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6.Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
7.1.7.Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
7.1.8.Declarar o vencedor;
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7.1.9.Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
7.1.10. Elaborar a ata da sessão;
7.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
7.1.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação;
7.1.13. 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.
8. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES
8.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
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.
8.2. 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. 04/2018.
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. 04/2018.
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:___________________
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL
8.3. 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.
9.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES:
9.1. No dia, hora e local estabelecido no item 2.1, será realizada sessão pública para o
credenciamento do representante legal da licitante e demais atos.
9.2. O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente
munido de:
9.2.1.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;
9.2.2.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.
9.2.3.Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário
ou dirigente, o credenciamento far-se-á através de instrumento público de
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

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 9.2.1 e 9.2.2. 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.
9.2.4.Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o
modelo do Anexo II.
9.2.5.Declaração de que a empresa se enquadra no conceito vigente de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, conforme modelo
do Anexo VI.
9.2.6.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 9.2 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 9.2.
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.

10. PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº 1
10.1. 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,
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deste edital;
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.
f)

10.2. Na omissão dos dados especificados na alínea "a" do subitem 10.1, considerar-se-á o
constante da Documentação Complementar; e, no caso das alíneas “c” e “g”, os
prazos estipulados neste Edital.
10.3. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta para o objeto licitado.
10.4. É vedada a apresentação de proposta contendo mais de um modelo e marca
diferente do objeto licitado.
10.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente
edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
10.6. 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.
10.7. 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.
10.8. 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.
10.9. 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.
11. DA HABILITAÇÃO – Envelope nº 2
11.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
11.1.1. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação,
conforme o modelo do Anexo III.
11.1.2. 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.
11.1.3. Declaração de inexistência de parentesco com agentes políticos municipais e
servidores do CISI, conforme modelo do Anexo VI.
11.1.4. 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.
11.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ;
11.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou Cópia do
alvará de funcionamento (AUTENTICADO), relativo ao domicílio ou sede do
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licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
licitação;
11.2.3. 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;
11.2.4. 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;
11.2.5. 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;
11.2.6. 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;
11.2.7. 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;
11.2.8. 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.
11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
11.3.1. 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.
11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.4.1. 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.
11.4.1.1. O atestado deverá conter os itens e as respectivas quantidades fornecidas,
bem como, informações necessárias para confirmação da sua autenticidade
junto ao emissor.
11.4.1.2. 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.
11.4.2. 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.
11.4.3. O sistema deve ser compatível com o padrão ICP do Brasil, para autenticação
dos profissionais seguindo resolução nº 1.821/2007 do Conselho Federal de
Medicina.
11.4.4. A empresa licitante deverá apresentar, também, 01 (um) atestado que
comprove que o sistema proposto utiliza padrão android para cadastramento da
população, funcionando independente de conexão, exportando os dados para o
SIAB e e-SUS SISAB do Ministério da Saúde, bem como para o módulo
vigilância sanitária onde o agente deverá registrar suas visitas aos
estabelecimentos nos dispositivos móveis.
11.4.4.1. O atestado descrito no item acima deverá ser emitido por ente público e
devidamente assinado pelo gestor responsável.
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11.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
11.5.1. Atestado de visita (OPCIONAL).
11.6. 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.
11.7. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
11.8. As Certidões/documentos que não tiverem prazo de validade informado terão como
data de validade 60 (sessenta) dias após a sua emissão.
12. SESSÃO DO PREGÃO
12.1. 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.
12.2. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.2.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas
comerciais avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.
12.2.2. 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.
12.2.3. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas.
12.2.4. 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.
12.2.5. A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
12.3. DOS LANCES VERBAIS
12.3.1. 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.
12.3.2. 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.
12.3.3. 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.
12.3.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções.
12.3.5. 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.
12.3.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
12.3.7. O Proponente vencedor deverá remeter à contratante nova proposta de
preços com os valores unitário e total de cada item, adequados ao valor
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do último lance oferecido, para confecção do contrato, em no máximo (02)
DOIS DIAS ÚTEIS.
12.4. DO JULGAMENTO
12.4.1. 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.
12.4.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
12.4.3. 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.
12.4.4. Havendo entre as concorrentes empresas que se enquadrem no conceito de
microempresa e empresa de pequeno porte, desde que atendido o disposto no
item 9.2.5 e 9.2.6, lhes será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação conforme a Lei Complementar nº. 123/2006; e suas
alterações;
12.4.4.1. 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;
12.4.4.2. Ocorrendo o empate a que se refere o item acima, a microempresa ou
a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão;
12.4.4.3. 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 12.4.4.1 na ordem
classificatória, para exercício do mesmo direito;
12.4.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na
situação de empate do item 12.4.4.1, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
12.4.4.5. 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.
12.4.4.6. Os dispositivos dos itens 12.4.4; 12.4.4.1; 12.4.4.2; 12.4.4.3 e 12.4.4.4
somente serão aplicados quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.4.5. 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.
12.4.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.
12.4.6.1. 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;
12.4.6.2. A regularidade fiscal das empresas a que se refere o item anterior
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
12.4.6.3. 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.
12.4.6.4. A não regularização da documentação no prazo do item 12.4.6.3
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
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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.
12.4.7. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 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.
12.4.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
para que seja obtido um melhor preço.
12.4.9. 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.
12.4.10. 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.
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. 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,
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;
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso;
13.2.1. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente;
13.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
13.5. 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.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
14.1.1.
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.
14.2. 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
12.4.6.3, sob pena de aplicação do disposto no item 12.4.6.4.
15. DO CONTRATO
15.1. 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.
15.1.1. 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.
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15.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente.
15.3. 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.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
16.1. As disposições concernentes às obrigações da Contratante estão estabelecidas no
ANEXO I – Termo de Referência.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência;
17.2. 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.
17.3. 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);
18. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
18.1. A LICITANTE VENCEDORA terá seu contrato cancelado quando:
18.1.1. Descumprir as condições do edital.
18.1.2. Recusar-se a prestar/fornecer o objeto no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa razoável.
18.1.3. Considerar-se-á negativa da entregar do objeto licitatório quando da recusa em
assinar o contrato de fornecimento.
18.1.4. 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.
18.1.5. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
18.1.6. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições de
serviço ora estabelecidas.
18.2. 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.
18.3. 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.
18.4. 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.
19. DO VALOR MÁXIMO E DA VIGÊNCIA
19.1. O valor total máximo estimado da presente licitação, para o período de 12 (doze)
meses, fica fixado no valor global de R$ 582.005,84 (quinhentos e oitenta e dois
mil, cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme consta no Anexo I – Termo
de Referência.
19.2. 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.
19.2.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos nos termos da Lei 8.666/93.
20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1. 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 10 (dez) de cada mês.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
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20.2. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
previamente autorizada: 010100412200012001.33.90.39.08.00 – manutenção de
software.
20.3. A empresa deverá apresentar anexo a NOTA FISCAL os documentos elencados nos
itens 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, deste edital.
20.4. O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
20.5. 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.
20.6. 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.
20.7. 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
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.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. As Sanções administrativas estão estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
21.2. 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).
21.3. 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.
22. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
22.1. 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.
22.2. 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.
22.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. 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.
23.2. 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.
23.3. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do
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pregão.
23.4. O objeto da presente licitação não poderá sofrer reajustes.
23.5. 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.
23.6. 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.
23.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo
no
prazo
determinado
pelo
Pregoeiro,
sob
pena
de
desclassificação/inabilitação.
23.8. 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.
23.9. 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.
23.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
23.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de Medianeira, Estado do Paraná, considerado aquele a que
está vinculado o Pregoeiro.
23.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
23.13. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de
08h00min as 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.
23.14. 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, 27 de junho de 2018.

__________________________
Lucas Cigerza Bonadiman
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software
de gestão em saúde pública, com acesso multiusuário, banco de dados único e integrado
entre consórcio, municípios e prestadores de serviço, e com o sistema de regulação do
Estado do Paraná, on line em tempo real, contemplando no mínimo: instalação;
configuração; implantação; conversão; migração de dados; treinamento/capacitação e
serviços de manutenção mensal para alterações corretivas, legais e evolutivas;
atendimento e suporte técnico, e com hospedagem em servidor de dados.
1.1.1. A contratação descrita no objeto, se destina a atender o Consórcio Intermunicipal de
Saúde Iguaçu – CISI e os municípios consorciados: Itaipulândia, Matelândia,
Medianeira, Missal, Ramilândia, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.
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 e pelos municípios consorciados, 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 que se
fizerem necessários de acordo com a adesão de cada Município;
b) A configuração e parametrização incluindo a carga de todos os parâmetros inerentes
aos processos que atendam as legislações Municipal, Estadual e Federal.
c) Importações de Dados dos Sistemas Legados. Esta etapa compreende a importação,
reorganização e reestruturação dos dados, importação da base de dados do cartão SUS ou
e-SUS e do aplicativo CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e demais
sistemas cadastrais dos municípios ou consórcio.
d) 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.
e) O Consórcio disponibilizará os bancos de dados objetos da migração, resguardada a
garantia do sigilo das informações à qual se sujeita a contratada sob pena de
responsabilidade nos termos da Lei.
f) A Contratada deverá fornecer mecanismos e ferramentas que apoiem o processo de
migração e homologação de dados (atuais e históricos) migrados dos sistemas legados,
para o sistema oferecido. Os sistemas legados poderão ser previamente conhecidos 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.
g) A proponente deverá realizar a importação de todos os dados/módulos atualmente
utilizados pelo consórcio, municípios e prestadores de serviço, garantido a integridade
referencial das informações no seu formato atual para a nova solução de software ofertado.
Capacitação dos Servidores do Consórcio, prestadores de serviços e Municípios fazem
parte do Projeto.
h) Capacitação inicial.
1.2.2. 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 e municípios deverá ser avançada de forma que atinja as funcionalidades de
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todos os módulos, toda a parametrização da solução, e demais tecnologias empregadas
para a manutenção do sistema e suporte a equipe de saúde local, caso não consiga
resolver então deverá entrar em contato com a empresa para suporte.
1.2.2.1. Aspectos Gerais da Capacitação:
1.2.2.1.1. Nível de Treinamento
Os treinamentos devem ocorrer em três níveis para cada um dos módulos: básico, avançado e
técnico.
a) Treinamento Básico: Treinamento básico visa à operação e será disponibilizado a todos os
usuários de cada módulo.
b) Treinamento Avançado: Treinamento avançado terá alcance para os gestores responsáveis
de cada área atendida. Permitirá a realização de todas as configurações e parametrizações de
cada módulo.
c) Treinamento Técnico: O treinamento técnico será voltado à equipe de administradores do
sistema no município e/ou consórcio.
1.2.2.1.2. A capacitação inicial será aplicada para aproximadamente 1.500 usuários
compreendidos os 07 (sete) municípios e o consórcio, em turmas de no máximo
30 (trinta) usuários e em turnos de 04 (quatro) horas, em dias úteis dentro do
horário de expediente dos órgãos;
1.2.2.1.3. A contratada deverá fornecer a capacitação em cada um dos municípios e no
consórcio de forma simultânea ou alternada;
1.2.2.1.4. Todo treinamento será agendado com antecedência mínima de 10 (dez) dias com
a CONTRATANTE;
1.2.2.1.5. A CONTRATANTE e os municípios organizarão de forma individualizada a
formação de cada turma a ser capacitada, conforme disponibilidade e
particularidades de cada unidade;
1.2.2.1.6. 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;
1.2.2.1.7. As despesas decorrentes com deslocamento, hospedagem, pessoal e afins para a
realização da capacitação inicial no consórcio e municípios, decorrerão todas por
conta da contratada;
1.2.2.1.8. O período de capacitação inicial terá a carga horária de 314 horas/aula devendo
ser realizado obrigatoriamente dentro do prazo de implantação do sistema que é
de 60 (sessenta) dias, sendo dividida a carga horária da seguinte forma:

Consórcio/
Município

Total de
horas/aula¹
Nível de
treinamento²

NÍVEL
BÁSICO
(70% do total
de horas)

NÍVEL
AVANÇADO
(15% do total de
horas)

NÍVEL
TÉCNICO
(15% do total
de horas)

ITAIPULÂNDIA

30h:00min.

21h:00min.

4h:30min.

4h:30min.

MATELÂNDIA

47h:00min.

32h:54min.

7h:03min.

7h:03min.

MEDIANEIRA

78h:00min.

54h:36min.

11h:42min.

11h:42min.

MISSAL

36h:00min.

25h:12min.

5h:24min.

5h:24min.

RAMILÂNDIA

15h:00min.

10h:30min.

2h:15min.

2h:15min.

SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU

75h:00min.

52h:30min.

11h:15min.

11h:15min.

SERRANÓPOLIS
DO IGUAÇU

18h:00min.

12h:36min.

2h:42min.

2h:42min.
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CISI

14h:00min.

9h:48min.

2h:06min.

2h:06min.

¹ Total de horas/aula estipulada para cada município de acordo com sua porcentagem per capita
aproximada de participação no Consórcio.
² A quantidade de horas para cada nível de treinamento foi dividida de acordo com a estimativa
do número de servidores de cada nível, tendo por base que para o nível básico há um número
expressivamente maior de usuários do sistema a serem capacitados, portanto, exigirá a
formação de maior número de turmas, e os demais níveis um número menor de usuários que
irão executar tarefas de maior complexidade no sistema, portanto um menor número de turmas a
ser formada.
1.2.2.1.9. A proporção de horas de capacitação para cada nível de treinamento poderá
ser alterada a critério de cada município, de acordo com a sua necessidade,
aumentando ou diminuindo as horas de treinamento de cada nível e, assim,
compensar as horas que eventualmente sobrarão de um nível para outro, a fim de
atender particularidades de treinamento de cada órgão, desde que esta alteração
seja previamente comunicada à contratada no período de agendamento da
capacitação.
1.2.2.2. Local de Treinamento
Os treinamentos serão realizados in loco no consórcio e nas unidades de saúde de cada
município de forma coletiva ou nas dependências indicadas por cada município, com as
infraestruturas necessárias ofertadas pela contratante e municípios.
1.2.3. Acompanhamento pós-treinamento
Após o período de capacitação inicial, a contratada deverá manter 01 profissional in loco em
cada município para realizar capacitação assistida pelo período de 05 (cinco) dias; nesta etapa
o profissional ficará disponível para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem na execução e
utilização do sistema pelos servidores das unidades de saúde pertencentes ao município,
ficando a disposição para atendimento presencial na unidade onde estará lotado a escolha do
município, e, atendimento telefônico para as demais unidades que solicitarem esclarecimentos.
1.2.4. Capacitação Continuada de Servidores:
A Contratada fornecerá durante o período do contrato, horas técnicas de capacitação, além da
capacitação inicial de todos os servidores da saúde envolvidos com o Sistema, visando o
constante aperfeiçoamento do quadro de servidores do sistema.
1.2.5. Manutenção e Suporte Técnico
A Empresa deverá manter uma equipe para Suporte Técnico que atuará sempre que
necessário ou quando solicitado pela Contratada. Deverá ainda disponibilizar para
acompanhamento do contrato, consultores especialistas em saúde pública que deverão realizar
visita técnica durante a vigência do contrato.
1.2.6. Suportes Técnicos
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 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.
1.2.7. 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.
1.2.8. Manutenções
Compreende os serviços necessários para a contratada manter o sistema, o servidor e o link
de internet sempre em perfeita operacionalização.
a) A Contratada deverá manter, em sua sede, equipe técnica mínima com técnicos com
graduação e especialização nas áreas que se deseja como para o desenvolvimento e
aprimoramento dos softwares e assessoria, de novas versões e adequações às legislações:
municipal, estadual e federal.
b) A Contratada deverá disponibilizar novas versões/atualizações para o sistema durante o
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prazo de contrato, sem ônus adicional.
1.2.9. 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 Lei Federal nº 8.666/93.
1.2.10. Estrutura de datacenter servidor de dados/software e link de internet de saída
A especificação mínima para os respectivos servidores e link de dados não pode ser inferior a
configuração especificada abaixo:
Servidor Banco de Dados Físico ou Virtual:
24 vCPUs;32 GBvRAM;
600 GB HD SSD;
S.O Linux
Software de Backup
Software de Monitoração
Servidor Físico ou Virtual 01
6 vCPU´s;
8 GBvRAM;
100 GB HD SSD;
S.O Linux
Software de Backup
Software de Monitoração
Servidor Físico ou Virtual 02
6 vCPU´s;
8 GBvRAM;
100 GB HD SSD;
S.O LinuxSoftware de Backup
Software de Monitoração
Servidor Físico ou Virtual 03
12 vCPU´s;
24 GBvRAM;
100 GB HD SSD;
S.O Linux
Software de Backup
Software de Monitoração
Servidor Físico ou Virtual 04
12 vCPU´s;
24 GBvRAM;
100 GB HD SSD;
S.O Linux
Software de Backup
Software de Monitoração
1.2.10.1. O Link de cada estação de trabalho será de responsabilidade de cada
estabelecimento (município, prestadores e consórcio), o link fornecido pela
contratada será para o servidor de dados e do software.
1.2.10.2. O Data Center onde será hospedado o banco de dados do sistema deverá ser
localizado dentro do território BRASILEIRO.
1.2.11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE E MÓDULOS NECESSÁRIOS
a) O Sistema deverá utilizar tecnologias de última geração, como linguagem de programação
preferencialmente Java, PHP ou Ruby on Rails, Asp Dot Net e Html, possuir aplicativos
desenvolvidos em Android, IOs e Windows Phone para aplicativos móveis e banco de dados
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robusto e estável.
b) O sistema deverá ser Multiplataforma, (deverá funcionar em no mínimo dois bancos de dados
diferentes dando opção ao Consórcio e Municípios em escolher qual plataforma deseja usar)
Oracle, PostgreSQL, Mysql ou Firebird. Se for licenciado, deve fornecer a licença sem custo do
SGBD.
c) O Sistema deverá ser totalmente WEB utilizando navegadores como: Internet Explorer, Mozilla
Firefox, dolphinbrowse, Chrome, etc. não serão permitidos a instalação de quaisquer outros
aplicativos nas máquinas clientes, nem utilizado emuladores, exceto suas instalações nos
servidores, etc.
d) Deve possuir no cadastro do usuário a coleta da biometria, sendo necessário registrar os dez
dedos da mão do usuário, permitindo fazer a autenticação ou “login” no sistema, bem como
também permitir a identificação do usuário do serviço “paciente” nos módulos agendamento de
consultas, procedimentos, exames, saída de medicamentos e prestadores de serviços etc.;
e) Permitir a captura da foto do paciente pelo sistema automaticamente na tela de cadastro do
paciente, não atenderá o item se apenas salvar em arquivo e depois inserir no cadastro do
usuário;
f) O Sistema deve possuir cadastro de usuários do sistema compatível com o cadastro do CNS
(Cartão nacional do SUS) e com o cadastro socioeconômico do Sistema CAD-UNICO Bolsa
Família.
g) Permitir Integração e Automações dos programas do DATASUS – MS.
h) O Sistema deverá permitir Integração com os seguintes programas do Ministério da Saúde:
SIGTAP e com todas as informações necessárias para geração em meio magnético do
faturamento do SIA/BPA (módulo consolidado e individual), CNES, SISPrenatal web, SISVAN,
Cadsus Multiplataforma, SINAN, novo SI-PNI, SIHD01, SISCAM.
i) Deverá ter integração automatizada e gerar arquivo para exportação obrigatório dos seguintes
Sistemas: SISAB, e-SUS módulo CDS, SIA-SUS, NOVO SI-PNI, Hórus, RAAS e SIS Pré-natal,
SISVAN;
j) Disponibilizar opções de auditoria com identificação completa dos processos realizados por
todos os operadores do sistema, de maneira simples através de consultas em tela ou relatórios
do sistema;
k) O Sistema deverá possuir seus menus no formato de botões padrão “touch screen” para
acesso fácil a toque na tela e todos os módulos do Sistema deverão funcionar de maneira
dinâmica, Ex. em uma tela de sete e ou quatro polegadas com visualização total dos menus na
tela;

1.3. MÓDULOS
1.3.1. Módulo ESF (Estratégia da Saúde da Família).
a) Deve possuir cadastros domiciliar e individual compatível padrão SIAB e e-SUS/SISAB; e
complementarmente indicar área, micro área e agente comunitário de saúde responsável.
b) Deve permitir capturar a foto do domicilio, manter a tela da composição familiar identificando
todos indivíduos da família pela foto;
c) Deve permitir a Inclusão/exclusão dos componentes da família através do cadastro de
usuários na composição familiar, informar o grau de parentesco, ou transferência remoção de
todos os familiares de uma determinada família;
d) Deverá permitir digitação de todos os dados do módulo CDS e-SUS/SISAB, digitar o módulo
PSE (Programa Saúde na Educação) e exportando para o e SUS módulo PEC, gerar a PMA2 e
SSA2 e informações complementares, em relatório como prévia de faturamento E-SUS/SISAB,
bem como todos os relatórios do E-SUS/SISAB;
e) O Sistema deverá automatizar inicialmente o SIAB e o SISAB (e SUS) sem ser necessário a
redigitação, através da ferramenta integradora Thrift software DATASUS;
1.3.1.1. Módulo exportador e-SUS:
a) Deverá conter no mínimo os seguintes itens: Escolher quais fichas deverão ser exportadas,
dentre elas: Ficha Individual, ficha de atividade coletiva; ficha de procedimentos; ficha de visita;
ficha de atendimento individual; ficha de procedimento odontológico e ficha de cadastro
domiciliar. Permitir selecionar determinada Unidade para qual o usuário irá exportar os dados
para o PEC e-SUS. Permitir gerar exportação por competência, ilustrar os dados que serão
exportados para pré-conferencia do usuário. Mostrar no grid, as possíveis glosas em cada ficha
e em cada procedimento, para poder gerar a produção novamente sem erros.
b) Gerar o arquivo compactado com todas as fichas acima descritas (ou selecionadas).
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c) Os arquivos obrigatoriamente devem possuir nomenclatura utilizando o padrão UUID, os
dados da ficha gerada devem ser indicados no nome do arquivo. Exemplo: Primeira sequência
deverá ser o número do CNES da Unidade, segunda sequencia deverá ser a competência
gerada, terceira sequencia deverá ser tipo da ficha, quarta e quinta sequencia deverá ser o
identificador da ficha na Base de Dados do cliente, e deverá terminar com a extensão (.esus)
isso impede a existência de registros duplicados na Base do e-SUS federal.
1.3.1.2. Módulo Importador e-SUS:
a) Deverá possibilitar a Importação das fichas já digitadas no próprio e-SUS (PEC ou CDS), no
mínimo as seguintes fichas: Ficha Individual, ficha de atividade coletiva; ficha de procedimentos;
ficha de visita e ficha de cadastro domiciliar.
b) Para comprovar a importações das seguintes fichas supracitadas, deverá ser registrado no
sistema PEC ou CDS, coletado a Base de Dados.
c) Após a importação o registro deve ser conferido via relatórios.
1.3.1.3. Relatórios e-SUS:
Sistema deverá ter no mínimo os seguintes relatórios:
Resumo de exportação; - Procedimentos PEC; - Desfecho de visitas; - Quantitativos de
atendimentos; - visitas sintético e analítico; - estratificação; - condições de moradia sintético e
analítico, com os seguintes filtros: Unidade; - equipe; - Mês inicial e final; - ano, Opções de
impressão em PDF e texto .doc.
1.3.2. Módulo EACS (Estratégia Agente Comunitário de Saúde) Móbile para tablets,
smartphones.
a) Deverá permitir a coleta de todas as informações dos Agentes Comunitários de Saúde
seguindo o padrão do SIAB e SUS do Ministério da Saúde, através dispositivos móveis
utilizando Android 4.4 ou superior, em dispositivos móveis como, smartphones ou tablets);O
aplicativo móvel deverá trabalhar sem a presença da conexão internet ou sinal de telefonia no
caso smartphones, o aplicativo deverá ser instalado nos dispositivos móveis para posterior
migração dos dados ao sistema contratado, não precisando o município pagar os serviços de
internet para dispositivo móvel;
b) Campo de busca deve conter: por imóvel, endereço, proprietário ou número da família no
SIAB; Campo de busca por individuo;
c) Importação e Exportação da base de dados para uso remoto; suporte a múltiplas visitas por
imóvel; Suporte ao sistema GPS; Histórico de visitas anteriores;
d) Geração de procedimentos para visitas realizadas; armazena registro de data, hora e posição
geográfica das visitas realizadas;
e) Cadastro de imóveis, domicílios, famílias e membros familiares; Cadastro do imóvel (Ficha A
domiciliar): Permite anexar a foto/imagem do imóvel cadastrado; Cadastro domiciliar (E-SUS);
Informações Complementares (Entrada de dados quantitativos sobre crianças, hospitalizações e
óbitos). Conclusão da visita via posicionamento global (GPS), Cadastro de novos membros com
os seguintes dados: Foto do Paciente; Nome; RG; Organização Familiar; Grau de Instrução;
Cartão SUS; Campo de Profissões com busca rápida; Opção de checar esta pessoa como
responsável pelo Imóvel em questão; Cadastro de pessoas (Ficha B): Opção de fotos para
inserir ao PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) conforme parâmetros novos do e-SUS;
Permite anexar foto/imagem da pessoa cadastrada; Permite anexar foto/imagem do atendimento
realizado, para futuras observações; Questionário Individual (Informações Sociodemográficas) −
E-SUS; Questionário Auto referido de Condições / Situações de Saúde (Condições de Saúde
Gerais) − E-SUS; Opção de marcar Recusa de Informações, com campo para marcar o mesmo;
Log de alterações com histórico de ações por usuário/Tablet. Ficha de Visita Domiciliar (Motivo
da Visita, Busca Ativa, Acompanhamento, Desfecho da Visita) − E-SUS.
f) Na exportação para Banco de Dados, com imóvel já existente deverá: Atualizar as
informações conforme última interação; em caso de novo imóvel, o mesmo verifica homônimo
por Localidade, Logradouro e complemento e número de imóvel, caso não ache nenhuma destas
informações, deve criar um novo registro. Fotos tiradas pelo dispositivo Mobile, deverá ser
atualizado pela mais atual; Gerar visita com procedimento padrão Sigtap, informando Código
Sus, CBO do profissional que realizou a visita, dados do imóvel, da pessoa entrevistada, hora e
data com posição GPS; Atualização de dados das pessoas do domicílio, foto, nome,
documentação, telefone, sexo, organização familiar, grau de instrução e Cartão SUS;
g) Atualizar ficha de visita domiciliar, atualizar ficha B (padrão SIAB), atualizar fotos do arquivo
do paciente. Toda e qualquer foto tirada pelo dispositivo móbile deverá ser: JPEG com resolução
mínima 2 Mb Pixel, com limite de tamanho de 200kb.
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h) Na Importação do Banco de Dados, para o Dispositivo Mobile; Opção de importar todas as
famílias da ACS, ou apenas as selecionadas pelo usuário; Importação dos dados da ACS, como
nome, área, micro área. Importação das famílias Importação da Organização Familiar conforme
base do cliente; Grau de Instrução por membro da família já cadastrado; Profissão/Ocupação
Importar o histórico das últimas 3 (três) últimas visitas realizadas pelo devido ACS; Importar fotos
do imóvel; Importar foto do PEC do Paciente; Importar fotos de arquivo da pessoa, quantas fotos
tiverem no dispositivo.
i) Sistema deverá permitir a confirmação/autenticação dos dados vindos através do tablet, para a
base de dados central (servidor).
j) Tela para selecionar por área e micro área, grid mostrando o tipo do item a ser auditado. Nesta
tela, deverá mostrar o item atual na base de dados, o item alterado pelo ACS, e o auditor ter a
possibilidade de aceitar ou não a alteração. Caso aceite, na base principal deve ser modificada
conforme foi no dispositivo mobile. Caso recuse, continua com o dado antigo sem atualizar.
l) O Sistema deverá permitir simultaneamente o cadastro individual e domiciliar do SIAB e SUS
tanto na aplicação como através do dispositivo em sistema Android;
m) O processo de exportação dos dados do aplicativo off line para o sistema de gestão deve ser
automático, sem a necessidade de salvar em um arquivo para depois importar no sistema de
gestão esse processo deverá ser permitido por conexão WI FI.
n) Permitir na visita do agente a visualização e localização do domicilio e do dispositivo através
de GPS, importando a altitude e longitude para o cadastro domiciliar na aplicação;
o) O sistema deverá permitir a visualização pelo ACS das agendas de visitas que serão
realizadas no google maps, onde ele ao clicar com o mouse na foto do domicilio acessará os
dados domiciliares e da família.
1.3.3. Módulo registros de aplicação de imunobiológico e controle de Imunobiológico
padrão SI-PNI (Programa Nacional de Imunização controles, metas, campanhas):
a) Tabela de Mapeamento e movimentações dos imunobiológico, deverá seguir modelo do novo
SIPNI do DATASUS;
b) Carteirinha de vacinação especificadas de acordo com as necessidades do Município ou
mesmo utilizando os padrões do DATASUS com retirada on-site;
c) Permitir cadastro de lotes, dizendo se o mesmo se encontra ativo ou inativo, vínculo da
Unidade de Saúde, imunobiológico, laboratório, apresentação, lote e validade.
d) PNI Exportação – deverá – gerar arquivo de exportação com extensão PNI dentro do formato
do layout oficial do ministério da saúde para o PNI Web, contendo: Arquivos de cabeçalho com
identificação do sistema externo; arquivo de boletim de movimentação do imuno; arquivo de
lançamentos individuais das vacinas; arquivos de lotes de imunos; arquivo de cadastro de
pacientes vacinados.
e) Sempre deverá mostrar em tela, qual a versão do BD e da aplicação Si-Pni do governo que é
compatível.
f) O módulo de exportação deve ter a funcionalidade de exportar por competência, permitindo ao
operador personalizar o período de cada competência antes da geração do arquivo.
SIPNI atualizador de Regras Vacinais: deverá importar o arquivo de extensão. update fornecido
pelo DATASUS diretamente na aplicação sem intervenções manuais pelo operador, mostrando
ao final, qual a versão que foi atualizada.
g) Campanhas vacinais: o módulo deverá permitir criar campanhas vacinais, informando o nome
da campanha, esfera de abrangência (municipal, estadual, federal), data inicial e final da
vigência, público alvo por sexo (masculino, feminino ou ambos), público alvo com idade inicial e
final contendo dias, meses e anos, estratégia de vacinação, imunobiológico e dose.
h) o módulo de registro de vacinação, ao selecionar um paciente deverá indicar automaticamente
em quais campanhas previamente cadastradas o mesmo se encaixa, e ao selecionar a
campanha, o sistema deve automaticamente preencher estratégia, imuno e dose, evitando
assim, erros de digitação.
i) Permitir controle de imunobiológicos, contendo: data da aplicação dos imunobiológicos, lote do
imunobiológico que foi aplicada, dose do imunobiológico que foi aplicada e a validade do
imunobiológico (tempo de imunidade);
j) Aplicação de imunobiológicos com aprazamento automático de acordo com a dose e período
do imunobiológico e idade do usuário;
l) Aplicação de Imunobiológico permitindo dar baixa automaticamente dos imunobiológicos
registrados anteriormente sua entrada com lotes e validades, registro de campanhas de
vacinação; campo para registro de prováveis reações provocadas pelos imunobiológicos;
m) O sistema deverá ter no mínimo os seguintes relatórios:
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Sintético quantitativo geral; - Sintético por Unidade de Saúde; - Analítico por Unidade de
Saúde; - Sintético acumulado; - Analítico por profissional; - Acompanhamento mensal de doses
aplicadas; - distribuição proporcional por tipo de perda física; - lista de vacinados por vacina; Lista de vacinas por vacinado; - Movimentação específica; Proporção de perdas; - Valores
absolutos de doses aplicadas e perdas técnicas por tipo de imunobiológico em relação as doses
aplicadas; - esquema vacinal; - vacina em atraso por usuário analítico e sintético. Todos os
relatórios acima, com os seguintes filtros: Unidade de saúde; - Paciente; - Profissional; - Grupo
de atendimento; - Estratégia; - Imunobiológico; - país; - estado; - cidade; - área; - micro área; data inicial e final; - idade inicial e final; - Sexo; - Dose; - Comunicante de Hanseníase.
n) Permitir a emissão de boletim mensal de doses aplicadas de imunobiológico e permitir a
exportação dos dados deste boletim para o programa SI-PNI do DATASUS, automatizando o
processo, sem necessitar da redigitação.
o) Movimentação de Imunobiológico – deverá seguir o padrão de layout do DATASUS SI-Pni
Web, com os seguintes dados:
Ano, Mês, Unidade de Saúde; Imunobiológico; Laboratório; Apresentação; Disponibilidade
anterior; Indisponibilidade Anterior; Frascos Recebidos; Frascos transferidos; Frascos utilizados;
Quebra de frascos; Falta de energia; Falha de equipamento; Validade vencida; Procedimento
inadequado; Falha de transporte; outros motivos.
Seguir essa ordem para informar exatamente toda a movimentação do imuno dentro da
Secretaria de saúde, juntamente com a distribuição entra as Unidades de atendimento.
Tendo a opção de excluir o movimento ou editar o mesmo na mesma tela.
1.3.4. Módulo Parametrização de Campos Obrigatórios
a) Permitir escolher quais campos adicionais no cadastro dos pacientes, serão obrigatórios, além
dos já obrigatórios pelo DATASUS.
b) Permitir Níveis de acesso e de Visualização e Impressão para Cada Grupo de Acesso ao
sistema.
1.3.5. Módulo Acolhimento – Porta de Entrada. (Escuta qualificada)
a) Permitir pré-agendar e acolher os pacientes que vem em busca de atendimento ou informação
na Unidade de Saúde. Para posteriormente saber as demandas com relatórios e demais
estatísticas.
b) Nesse módulo deve conter pré-agendamento ao mínimo: Consultas, exames, triagem,
vacinas, procedimentos, aplicação de medicamentos, suturas, observação e demais orientações.
1.3.6. Módulo Laboratório de Análises Clínicas
a) Permitir registro de solicitações médicas de exames, categorizar os pedidos de exames de
urgência, gestantes e normais;
b) Comprovante de atendimento por paciente, controle interno e etiqueta de protocolo com
código de barras;
c) Informações completas sobre os exames, tais como: código, material, data de coleta,
informações para coleta e preparação para amostras; cálculo automático da data prevista do
resultado na confirmação da coleta; emissão opcional do protocolo de registro de solicitações;
d) Emissão de fichas ou planilhas técnicas de trabalho (mapa de trabalho), por setor, por
equipamento, e por bancada; uso de código de barras em todas as etapas do processo;
e) Controle de material não coletado, pendências; manutenção das informações do pedido e
incluir/alterar/excluir exames, controlado por senha; controle de entrada das amostras com
auxílio de leitora óptica; emissão de etiquetas de código de barras para os vasilhames (tubos de
ensaios) de coletas de materiais, tais como: sangue, urina, fezes, secreções, etc.; análise dos
resultados anteriores do paciente durante a assinatura dos exames ou na digitação e emissão de
laudos; digitação dos resultados obtidos dos exames, com cálculos automáticos quando
desejado;
f) Permitir conferência em tela do laudo final, com liberação ou bloqueio de emissão pelo
Bioquímico; cadastro de valores limites e das faixas de normalidade dos parâmetros de um
determinado exame;
g) Permitir a retirada do resultado do exame no portal da saúde no site da prefeitura;
h) Geração de arquivos para o faturamento (SUS) individualizado e consolidado; gerenciamento
completo de laboratório de apoio, envio de coletas de materiais para análise.
1.3.7. Módulo RAAS
a) O modulo RAAS - registros das ações ambulatoriais de saúde, deve permitir registrar ações
da Atenção Domiciliar e Atenção Psicossocial, sendo que cada tipo de ação deverá ter campos
distintos e regras diferenciadas, deverão ser personalizadas às suas necessidades de acordo
com as normas do SUS.

21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
___________________________________________________________________________
b) No Módulo Atenção Psicossocial deverá ser possível incluir um atendimento novo (pacientes
de primeiro encaminhamento) ou continuidade, atendimentos para novas competências,
preenchendo automaticamente os campos chave para o atendimento. As ações podendo ser
digitadas conforme estarem sendo realizadas. O sistema deverá permitir filtrar ações realizadas
em competências anteriores.
c) O sistema deverá validar diversas regras determinadas pelo Ministério da Saúde, para o
preenchimento correto das ações para evitar rejeições ou glosas posteriores na importação, por
exemplo: compatibilidade entre as ações, dados de preenchimento obrigatórios, etc. Deve
permitir imprimir os espelhos dos atendimentos. Permitir exportar uma remessa de atendimentos
registrados de acordo com o layout oficial do RAAS- DATASUS, separando por competência e
gerando campo controle evitando a redigitação. Deve disponibilizar os dados principais no
prontuário eletrônico do paciente.
1.3.8. Módulo Planejamento Familiar SIS Pré-Natal
a) Deverá permitir o cadastro de pacientes com acompanhamento e lançamento de todas as
informações padrão SIS-PRÉNATAL Ministério da Saúde DATASUS, gerar automaticamente um
procedimento de adesão ao SIS-PRÉNATAL WEB quando gravar o cadastro da gestante,
imprimir ficha cadastral de inclusão no SIS-PRÉNATAL WEB padrão DATASUS; possuir
integração com o web server do DATASUS no módulo SIS-PRÉNATAL DATASUS.
b) Exportador SisPre-natal Web, deverá conter a data inicial e final, tipo de exportação e unidade
de saúde. Seguir o padrão para exportação SOAP Simple Object Access Protocol (ou SOAP)
WSDL O Web Services Description Language (ou WSDL) é a linguagem de descrição de Web
services baseada em XML.
1.3.9. Módulo Cadastro de Pacientes/usuários do serviço.
a) Cadastro completo com os seguintes itens: Código, Nome Completo, Data de Nascimento,
Nome Social, Nascimento, Cartão SUS, Cád-Único, NIS, telefone 1, telefone 2, Raça, Situação
Familiar (buscar tipos situação familiar do e-SUS), Profissão (buscar da tabela de CBOs),
Religião, Grau de instrução, estado civil, nome da mãe, nome do pai, nome do cônjuge,
observações, portador deficiência, se permite receber SMS, número para SMS, situação
cadastral, opção para estrangeiro, país, estado, cidade, localidade, logradouro, número, CEP
(campo busca correios), se é residente no município, complemento, cidade de nascimento,
nacionalidade, ESF a que pertence, microárea a que pertence, e-mail, local de trabalho,
endereço da empresa, Informações trabalhistas, situação do emprego, Cargo/função, data de
admissão, CPF, RG, Complemento, data de emissão, UF, Emissor, PIS, CTPS, série, data
emissão, título eleitor, zona, seção, certidões (para menores idade), tipo de certidão, livro, folha,
data emissão, tipo sanguíneo, Fator RH, frequenta escola, renda principal, se naturalizado, país
de origem, prontuário antigo, plano de saúde particular, arquivos de imagem, bloqueio de
cadastro por motivos diversos.
Botão para imprimir no mínimo 2 carteiras do cidadão.
Botão para imprimir no mínimo 2 tipos de FAA (fichas de atendimento ambulatorial).
Botão para imprimir a localização do endereço do paciente no mapa (google mapas).
Botão para agendamento rápido de: consultas, exames, vacinas, lista de espera, medicamento e
triagem.
Botão para indicar qual dedo será colhida a digital.
Botão para coletar foto via webcam ou via arquivo.
Cadastro para estrangeiros com tempo de validade do mesmo. Definido na hora do
cadastramento.
Permitir anexar os documentos digitalizados do paciente, como RG, CPF, CNS...
Informações sobre alergias na tela de cadastro de pacientes e estratificação de risco, quando
houver.
1.3.10. Módulo agendamento de Consultas Básicas e especializadas
a) Permitir o agendamento de consultas que deverá ser de auto completar, por exemplo: quando
digitador informa o procedimento ex: Atendimento em consulta básica, o sistema já deve indicar
quais CBO (Código Brasileiro de Ocupação) são possíveis para tal procedimento, quando
selecionar um CBO, por exemplo: médico clínico, o sistema deve sugerir quais profissionais
deste CBO atendem na unidade sugerida pelo operador e na mesma tela quando se escolher o
profissional, abrir agenda de atendimentos disponíveis para o referido profissional com
impressão de FAA. Identificação do paciente através do número de seu cartão SUS, pelo nome,
sobrenome, RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe;
b) O sistema deve ao selecionar uma data e horário mostrar agenda dos profissionais com vaga
disponíveis;
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c) Emitir relatórios de consultas agendadas, com diversos filtros para acompanhamento das
funções de consultas médicas por dia, por especialidade por unidade de saúde, por sexo, por
faixa etária...com quantidades percentuais e valores;
d) Controlar e identificar a falta de pacientes possibilitando várias informações como
absenteísmo por especialidade, por unidade de saúde, por profissional, controlar a frequência de
consultas, indicando pacientes que mais utilizaram o serviço de saúde;
e) Mapa diário de consulta, por turno ou período que permita identificar todos os pacientes
atendidos;
f) Controle de número de consultas já agendadas para o profissional e unidade de saúde, no
momento do agendamento;
g) Trabalhar com cronogramas individuais e cotas por profissionais e unidade de saúde.
h) Permitir e sinalizar/priorizar atendimento nos termos da lei 10.741 identificando com ícone de
fácil entendimento de idosos e deficientes físicos conforme legislação vigente.
i) Permitir o agendamento da consulta com cartão de usuário através do leitor de código de
barras;
j) Buscar um paciente pela leitura biométrica, para a partir disso, agendar uma consulta médica,
colocar na lista de espera, agendar procedimentos, exames...
k) Permitir a impressão de FAA (Ficha de atendimento Ambulatorial) e guia de autorização de
consultas em código de barras;
l) Gerar faturamento SIA – SUS dos procedimentos digitados no agendamento de Consultas,
permitir a confirmação da consulta através da autenticação da Guia de consultas e da biometria
validando a consulta como atendida;
m) Fazer o controle do paciente faltante, gerando relatórios em relação a faltantes por
especialidades, unidades de saúde, profissional, etc.
n) Fazer o controle de cotas por convênios para cada unidade de origem, especialidade,
profissional, em um determinado período com a opção de controlar por valores ou quantidades
dos agendamentos;
o) O sistema deve estar preparado com mecanismos para controle de choques de horário, onde
as agendas se sobrepõe para especificar detalhamentos e alterações nos agendamentos.
p) O sistema deve permitir que as agendas das consultas possam ser fracionadas por municípios
e dar a opção de intervalo entre as consultas.
1.3.11. Módulo lista de espera, para consultas (por especialidades), para exames e
AIH/cirurgias
a) Deve permitir a inserção na lista de espera automaticamente através do atendimento da
consulta na digitação do prontuário eletrônico, pela solicitação médica quando do
encaminhamento para especialidade e ou cirurgia ou solicitação de exames;
b) Deverá ter vários relatórios, entre eles o da previsão em dias ou meses da espera por uma
especialidade e ou exames;
1.3.12. Módulo Procedimentos Ambulatoriais.
a) O cadastro da habilitação dos procedimentos, deve ser independente por município para que
cada município autorize os procedimentos individualmente.
b) No procedimento citopatológico permitir digitar o resultado no retorno do laboratório de
patologia clínica, deverá imprimir a ficha da coleta do citopatológico do colo do útero com
informações padrão SISCAM COM número da lâmina seguindo DATASUS;
c) Permitir lançar os procedimentos coletivos como palestras, reuniões de hipertensos,
gestantes, etc., informando o número de participantes, padrão e-SUS;
1.3.13. Módulo Prontuário eletrônico de pacientes.
a) Do prontuário eletrônico:
- Prontuário Eletrônico do Paciente Integrado com todos os módulos do sistema;
- Prontuário do paciente deve seguir padrão SOAP (Subjetividade, compatível com e – SUS;
- Prontuário Eletrônico do Paciente criptografado com níveis de permissão e visualização,
contendo os seguintes recursos: no momento do atendimento pelos profissionais: CID 10
(Código Internacional de Doenças), CIAP2 (Classificação Internacional da Atenção primaria 2) no
momento da prescrição eletrônica do medicamento na Unidade de Saúde, aparecer se o
paciente tem precedentes de alergia, a partir do registro da pré-consulta. Permitir ao profissional
registrar o atendimento em sua totalidade e permitir o acompanhamento do quadro clínico do
paciente; Permitir consulta aos medicamentos disponíveis em estoque, bulário de medicamento
da ANVISA disponível no momento da prescrição médica, visualização de todos os atendimentos
com medicamentos prescritos, exames solicitados, encaminhados, lista de espera, APAC,
procedimentos, registro das ACS (agentes comunitárias de saúde);
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b) Na prescrição de medicamentos os profissionais devem visualizar as últimas prescrições
emitidas pelo prescritor e por demais prescritores, e permitir de maneira fácil repetir as últimas
prescrições;
c) Deverá permitir a cada profissional criar seus planos de terapias medicamentosas, de modo
que eles fiquem salvos e quando profissional necessitar não precise fazer a inserção dos
medicamentos um a um;
d) Deverá permitir a visualização do banco de imagens do paciente tirada pelo profissional no
momento do atendimento, ou importada do dispositivo móvel quando a foto for tirada pela ACS;
e) Permitir anexar o prontuário de papel digitalizado junto ao módulo atendimento da consulta;
f) Permitir a visualização dos exames digitados no módulo laboratório ou laudos junto ao
prontuário do paciente;
g) Permitir o encaminhamento para especialidades ambulatoriais Ex: Dermatologia, urologia,
cardiologia, etc. inserindo o paciente diretamente na lista de espera se o encaminhamento for de
gravidade zero (ou normal) ou se do tipo urgente encaminhar para a regulação. Permitir o
encaminhamento hospitalar ou para cirurgias, se normal encaminhar para lista de espera e se de
urgência encaminhar para regulação, emitindo a Ficha de solicitação da AIH (autorização para
internamento hospitalar);
h) Permitir no momento do atendimento médico padrão SI PNI web padrão DATASUS.
i) O Sistema deverá, a partir do atendimento da consulta, permitir ao profissional colocar em
observação 08 horas e Observação 8 e 24 horas gerando automaticamente o respectivo
procedimento para fatura SIA-SUS.
j) Permitir se, em observação, definir o Setor, quarto e Leito, permitir a enfermagem executar o
acompanhamento dos sinais vitais pela equipe de enfermagem, informando a data e hora do
registro;
k) Permitir ao médico prescrever os medicamentos para paciente em observação, permitindo a
enfermagem ao administrar o medicamento (checando) gerar um procedimento administração de
medicamentos do SIGTAP;
l) O Sistema deverá utilizar o Padrão ICP Brasil para autenticação dos profissionais seguindo
resolução 1.821 CFM (conselho federal de medicina), permitindo o abandono do papel;
m) O Sistema deverá permitir criar os planos de diagnósticos para solicitação de exames, por
exemplo: Gestação 1º trimestre (exames a serem solicitados); Gestação 2º trimestre (exames a
serem solicitados) Checagem cardiológicas (exames a serem solicitados) de maneira fácil que o
profissional escolha o plano de diagnóstico e o sistema liste quais são os exames para a
confirmação.
n) Na tela de Preparo de Enfermagem e Atendimento de Triagem, devemos ter os indicadores do
devido paciente com: RCQ, IMC, Glasgow, protocolo de Manchester.
o) Os resultados de exames digitados pelos laboratórios de análises clínicas ou de imagem
devem aparecer de forma fácil para os profissionais que utilizam o prontuário;
p) Deve possuir protocolos de regulação que limite a solicitação de exames de acordo com a
especialidade médica. Ex.: Médico com especialidade clínico o sistema não deve permitir
solicitar exames de endoscopia ou colonoscopia; o sistema deve avisar ao profissional para
encaminhar ao profissional habilitado no caso o gastroenterologista;
q) Deverá permitir ao médico utilizar o método informatizado para avaliação do risco
cardiovascular de Framinghan para os próximos 10 anos;
r) O Sistema deve dar acesso dentro do módulo prontuário aos dados do domicílio e composição
familiar e todos os dados cadastrais do domicilio e individuais padrão do e SUS com a foto de
todos moradores do domicílio;
s) O sistema deve permitir ao médico a solicitação de procedimentos de APAC, preenchendo
automaticamente todos dados padrões do formulário de solicitação da APAC; relacionados ao
paciente e ao médico solicitante e autorizador.
t) O sistema deverá permitir a impressão das guias de solicitação de mamografia padrão do e
SUS.
1.3.14. Módulo Interação com Paciente:
Módulo para identificar todos os atendimentos com o paciente, seja ela por telefone, SMS, email, carta ou pessoalmente. Em cada interação, gerar um número de protocolo. E vincular isso
a cada atendimento específico do paciente. Ex.: Código do atendimento de Consulta, exame,
viagem etc.
1.3.15. Módulo Odontologia:
a) O Sistema deverá permitir o Registro clínico odontológico do paciente com Odontograma;
b) Registro dos agendamentos de consultas e procedimentos realizados;
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c) Permitir ao profissional registrar os serviços realizados através do Odontograma com início e
término do tratamento permitindo automaticamente colocar como abandono tratamentos não
concluídos após a data prevista na primeira consulta programática;
d) Permitir marcar vários dentes de um sextante S1, S2,S3,S4,S5 e S6 para realizar de uma vez
os procedimentos nos dentes selecionados dos respectivos sextantes.
e) Relatórios e gráficos dos atendimentos, por paciente e procedimento; relatório de CPO-D e
CEO;
f) Visualização do resultado dos exames digitados nos prestadores de serviços e laboratórios.
g) Permitir ao profissional à visualização de todos os serviços digitados pela equipe como:
diagnósticos médicos, visita do agente comunitário, imunobiológicos, internamento hospitalar etc.
h) Permitir na primeira consulta programática marcar com uma coloração diferenciada no
Odontograma, sendo uma cor relacionando com os respectivos procedimentos a realizar e outra
cor conforme o profissional for concluindo os procedimentos;
i) Ao lançar os procedimentos deverá permitir fazer por sextantes, identificar um dente que será
extraído, identificar no dente a solicitação de RX, os procedimentos finalizados deverão estar
disponíveis para o BPA (SIA), com geração automática;
j) O módulo de atendimento do Odontograma deve possuir todos os itens relacionados no
módulo prontuário eletrônico do paciente.
1.3.16. Módulo PPDC (Programa ao Portador de Doença Crônica)
a) Este módulo deverá permitir cadastrar todos os doentes crônicos com suas patologias,
doenças concomitantes, fatores de risco, complicações, esquema terapêutico, medida de risco
cardiovascular para 10 anos padrão Framinghan.
b) Deverá permitir dar saída automática dos medicamentos cadastrados no esquema terapêutico
mostrando a validade da receita, caso a validade já tenha expirado o sistema não deverá permitir
dar saída nos medicamentos;
c) Deverá gerar a ficha padrão HIPERDIA ministério da saúde;
1.3.17. Módulo Protocolo de Framingham
a) Este módulo deve permitir ao profissional fazer a avaliação do risco cardiovascular,
coronárias, cerebrovascular, artéria periférica falha e doenças do coração, para realizar o escore
de risco Framinghan o sistema deve contabilizando os seguintes marcadores: Idade do paciente,
colesterol total, Hdl, glicemia, uso do tabaco e pressão arterial;
b) Deverá permitir gerar em percentuais classificando como risco leve, moderado e alto para
pacientes em risco leve o sistema deverá sugerir consulta médica 1 vez ao ano, para paciente
em risco moderado o sistema deverá sugerir consulta médica a cada 06 meses e para pacientes
com risco alto o sistema deverá sugerir consultas médicas a cada 3 meses;
c) Deverá manter um histórico das avaliações realizadas mostrando em na mesma tela a
evolução dos marcadores.
1.3.18. Módulo agendamento de viagens e controle de veículos.
a) Permitir os registros das viagens fazendo mapa da viagem para o motorista com nome e CPF
ou RG dos passageiros e acompanhantes que irão viajar e estabelecimentos de destino com o
seu respectivo endereço;
b) Controle dos veículos da secretaria de saúde e suas utilizações, com cadastro de motoristas,
veículos, cidades-destino para deslocamento quando solicitado transporte para tratamento fora
do município; Cadastrar reserva de passageiros e veículos;
c) Agendar viagens para consultas e exames em outros municípios, com possibilidade de
informar o tipo do serviço que será realizado no paciente e o sentido se é ida/volta apenas ida ou
apenas volta;
d) Emitir comprovante de viagens por motorista, itinerário e data; emitir lista de passageiros no
padrão do departamento de estradas de rodagem; controlar quilometragem, com emissão de
planilha de bordo pelo sistema; permitir marcar faltante nos passageiros que agendaram a
viagem e não compareceram para viagem, permitir marcar em destaque em cor o indivíduo que
faltou a viagem agendada;
e) Permitir emitir ordem para abastecimento; permitir controlar todas as despesas de
manutenção do veículo;
f) Gerar relatório do total de gastos do veículo; relatório nominal dos passageiros faltantes; gerar
relatório do total de quilômetros rodado pelos veículos e pelos motoristas.
1.3.19. Módulo controle de estoque (Medicamentos e Materiais)
a) Dentro do modulo estoque, casa município deverá ter seu banco de dados (cadastro) estoque
individualizado.
b) O Sistema deverá permitir cadastrar produtos de acordo com os grupos, por exemplo:
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medicamentos, material médico-hospitalar, material odontológico, material de expediente,
higiene e limpeza, com código de barras, etc.
c) Deve possuir a opção de cadastro de Subgrupo e Subclasse para cada grupo ou produto.
d) Deve permitir informar se o produto tem perfil para Atenção Básica, Atenção Especializada ou
Ordem Judicial.
e) Deve permitir informar o estoque mínimo, estoque máximo e estoque de controle para cada
produto em cada farmácia ou unidade que o mesmo se encontre para dispensação ou
transferência.
f) Deve possuir nome químico e nome comercial marca do respectivo fabricante quando da
entrada da nota fiscal; cadastro da Apresentação (Comprimido, cápsulas, injetáveis, unidades,
pasta, creme...); cadastro de Concentração (100mg, 200mg..); Classificação terapêutica principal
(Anti-hipertensos, hipoglicemiantes, antiácidos...);
g) Controlar lote e validade opcional de acordo com o tipo do produto no cadastro do produto;
controle do Tipo de distribuição (se saída por transferência ou pelo paciente na farmácia);
h) Cadastro da Logística do Estoque contendo: Observação, Rua, Quadra, Estante, Lado;
i) No cadastro do produto conter o estoque mínimo para o período pré-determinado em dias;
cadastro de fornecedor completo com endereço, razão social, CNPJ; cadastro de Fabricantes
lotes e validades deverão ser atrelados à entrada da nota fiscal bem como o valor do produto;
j) Classificação se psicotrópico ou antimicrobiano seu respectivo DCB e portaria. Toda
categorização de psicotrópicos e suas descrições de acordo com o preconizado na SNGPC
(Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados) ANVISA a saber: A1, A2, A3,
B1,B2, C1,C2,C3,C4,C5, D1,D2,E e F;
k) Posologia Padrão para medicamentos;
l) Na saída de medicamentos avisar se o paciente tem alergia a medicamentos, campo de
observação vinculada a saída do estoque, na saída de medicamentos psicotrópicos das
categorias B1 e B2 permitir registrar o número da notificação (azul) de controle da vigilância
sanitária;
m) Permitir dar a saída de medicamentos automaticamente pela leitura do código de barras da
receita médica, o sistema deve carregar os medicamentos receitados e escolher o mais próximo
do vencimento na farmácia pelo ponto de acesso do operador;
n) O sistema deve avisar na saída do estoque, caso a coleta para o exame cito patológico esteja
atrasado, o sistema deve avisar na saída do estoque caso a vacina do paciente esteja atrasada;
Permitir na saída de medicamentos, trazer os protocolos de orientação a dispensação de
medicamento padrão formulário terapêutico Ministério da Saúde;
o) Permitir exportar as informações do conjunto de dados definido na Portaria GM/MS nº
271/2013, que instituí a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência
Farmacêutica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo o conjunto de
dados, fluxo e o cronograma de envio referente ao Componente Básico da Assistência
Farmacêutica, garantindo a interoperabilidade com o Serviço de webservice, disponibilizado pelo
Ministério da Saúde no sistema HÓRUS.
1.3.20. Módulo Pedido e Distribuição de medicamentos e materiais on-line
a) O sistema deverá possuir o recurso de solicitação dos pedidos através da web na seguinte
forma: As solicitações deverão possuir o status de solicitação aberta e solicitação concluída
desta forma as unidades integradas poderão começar suas solicitações e irem incluído os
produtos no decorrer do período e quando concluírem então as solicitações irão aparecer (serem
visualizados) nas unidades distribuidoras;
b) Na solicitação o sistema deverá permitir informar: unidade solicitante, setor, unidade
distribuidora, data e produtos;
c) Na distribuição origem do estoque deverão aparecer apenas os pedidos concluídos mostrando
o estoque do respectivo produto na unidade solicitante, após a distribuição o sistema deverá
gerar um guia com a relação dos produtos lotes e validades na forma de declaração de
recebimento este guia deverá acompanhar o produto até o destino para conferencia e assinatura
pelo responsável; Quando da distribuição através do sistema ele deverá retirar o produto do
estoque de origem e armazenar em forma de quarentena virtual para posterior Confirmação pela
unidade de destino podendo o recebedor do produto fazer a confirmação parcial ou total
estornando o produto a quarentena;
d) O sistema deverá permitir padronizar produtos para cada unidade de forma que: uma unidade
básica só visualize e possa pedir produtos padronizados para aquela unidade básica.
e) Deverá permitir consulta ao registro do histórico de atendimento do paciente, assegurando a
rastreabilidade do produto dispensado (registro de lote e validade);
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Opção para impressão do recibo de retirada de medicamentos em impressora não fiscal.
Permitir a saída dos medicamentos com leitora de código de barras, a partir da prescrição do
profissional;
f) Cadastrar medicamentos com código de barras, ponto de reposição, classificação, unidade de
medida e componente ativo; cadastrar múltiplos almoxarifados, unidades e setores dentro de
uma unidade de saúde.
1.3.21. Módulo Exportador Hórus:
a) Deverá conter tela com data inicial, final, tipo de exportação (entrada de produtos, saída de
produtos, dispensação de produtos por paciente) e destino.
b) Deverá exportar via WEBSERVICE o arquivo para o Hórus.
c) Deverá constar os protocolos dos envios, com datas de produção.
d) Deverá mostrar inconsistências em cada envio, para possíveis correções.
1.3.22. Módulo Internamento Hospitalar e Controle de AIH´s (Autorização de
Internamento Hospitalar).
a) O Sistema deverá permitir a caracterização do Hospital com todos os setores, quartos e leitos,
para proceder o internamento do paciente (termo de responsabilidade pela internação e alta do
paciente);
b) Deverá possuir toda parte de atendimento Médico no prontuário Hospitalar completo
(prescrição de medicamentos, exames, evolução do paciente, dieta alimentar e demais cuidados
Médicos) com a opção da visualização do Prontuário ambulatorial;
c) Quando no momento do atendimento médico o sistema já deverá permitir ao médico ir
preenchendo a AIH – modelo padrão DATASUS permitindo a pesquisa para um determinado
procedimento o sistema deverá sugerir quais Cid. Serão validados no faturamento e vice-versa
mostrando o custo da AIH e tempo mínimo e máximo de permanência;
d) O Sistema deverá mostrar ao médico no momento da seleção dos procedimentos o custo da
AIH e o tempo médio de internação;
e) Deve possuir Evolução de Enfermagem com todos os serviços de atendimento de
Enfermagem;
f) Deverá possuir os módulos: controle de estoque, procedimentos de enfermagem, imunização;
g) Deverá permitir lançar todas as despesas e receitas do hospital;
h) Deverá permitir ao médico indicar a dieta do paciente, gerando o mapa das dietas nutricionais
solicitadas ao serviço de cozinha informando o setor, quarto, leito e paciente; deverá permitir
informar ao laboratório o setor, quarto, leito, exames solicitados e nome do paciente;
i) Deverá emitir a conta do paciente com todos os custos da internação e tratamentos integrados
com a assistência ambulatorial em um determinado tempo, dividindo por convênio;
j) Controle do Número/código de Internação de acordo com o padrão do Ministério da Saúde
tabela unificada;
k) Impressão do laudo da AIH´s conforme layout DATASUS;
l) Controle de AIH`s por prestadores e cotas a partir do módulo Autorizador de AIH`s; importação
de lotes de cobrança de AIH's e automação do SIHDD;
m) Estatísticas por doenças, tempo médio de internação por profissionais/leitos, hospitais,
períodos e etc.;
1.3.23. Módulo Serviço Social da saúde
Este módulo deverá permitir as assistentes sociais e psicólogos fazerem o atendimento e
acompanhamento dos pacientes em vulnerabilidade social, nos hospitais e demais unidades de
saúde;
a) O Sistema deverá permitir importar a base cadastral do bolsa família já complementando o
cadastro sócio econômico;
b) O sistema deverá permitir registrar o atendimento multiprofissional para um mesmo paciente e
ou família;
c) O sistema deverá permitir atendimento coletivo ou familiar;
d) O sistema deverá permitir mostrar a foto paciente bem como sua composição, foto do
domicilio e demais dados domiciliares;
e) O sistema deverá permitir realizar encaminhamentos imprimindo o guia de encaminhamento;
f) O sistema deverá permitir o registro de informações sigilosas onde somente o profissional que
registrou poderá ter acesso;
g) O sistema deverá permitir realizar o parecer social com: historicidade familiar, historicidade do
usuário, possibilidade de superação das dificuldades, avaliação social deverá manter um
histórico de todas avaliações realizadas pelos profissionais;
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1.3.24. Modulo Vigilância sanitária
a) Permitir cadastro de estabelecimentos, profissionais internos e externos, bairros, ruas,
impostos, índices, laudos e roteiros de vistoria, atividades, materiais;
b) Permitir cadastro de ocorrências, reclamações, serviços de vigilância;
c) Agendamento de visitas e vistorias a estabelecimentos, com registros destas informações;
d) Relatório de autuações por período; por tipo de infrações e por período; emitir relatórios
personalizados com as necessidades do setor;
1.3.25. Módulo licença sanitária
a) Emissão e baixa do DAM – Documento de Arrecadação Municipal;
b) Possuir o cadastro dos estabelecimentos para emissão da licença sanitária;
c) Permitir solicitar o alvará através de requerimento específico direcionado ao sistema de
Vigilância Sanitária; renovação de alvará individual e coletiva.
d) Deverá permitir o registro do roteiro de visitas, descrição do procedimento de visita padrão
SIGTAP para quando exportar para sistema de base informe ao SIA SUS, deve permitir que
através de um dispositivo móvel possa tirar fotos que ficará anexado ao procedimento de visita,
ou mesmo retirar foto através de maquinas fotográficas e anexe ao banco de imagens vinculados
ao procedimento de inspeção sanitária, caso a denúncia gere um processo sanitário ou multa.
e) O sistema deverá abrir a possibilidade de gerar o documento de arrecadação sanitária,
permitir o parcelamento e o cálculo automático da parcela; Por área (alimentos, etc.); Infrações
sanitárias; controle dos documentos para emissão de Alvarás (na abertura do processo);
f) Controlar financeiramente multas e irregularidades dos estabelecimentos;
g) Geração de Boleto Bancário para recolhimento dos numerários, possibilitando configurar qual
o banco o sistema deverá emitira o boleto;
h) Geração das informações ao SIA – SUS DATASUS – MS;
1.3.26. Módulo SINAN (Sistema de Informações e Agravos de Notificações)
a) Permitir a partir do registro médico no prontuário a impressão da Guia de notificação com
preenchimento automático de todos os dados do paciente unidade e possibilidade de impressão
no momento do atendimento com geração de numeração padrão das regionais de saúde;
b) Permitir relatórios de vistorias e rastreabilidade aos domicílios, com registros destas
informações;
c) Controle estatístico das doenças de notificação registradas no Município;
d) Controle das incidências com possibilidades de quantificar por bairro com maior incidência;
e) Coleta de informações, para com estas informações desencadear ações; Estatísticas por CID;
f) Estatísticas por período, CID, faixa etária, sexo;
g) Gráficos do número de casos de doenças de notificações, por período, região;
h) Informações específicas sobre DST (doenças sexualmente transmissíveis) por sexo e unidade
de saúde.
1.3.27. Módulo SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional)
a) Permitir, a partir da pré-consulta, cadastrar o usuário no SISVAN, seguindo padrão do
Ministério do Desenvolvimento Social, permitindo a coleta de todos os dados como: data do
atendimento, peso, estatura, vacinação, aleitamento, peso ao nascer, DUM, se é gestante, se
está no SIS Pré-natal, unidade e profissional;
b) Emitir ficha cadastral do SISVAN, fazer o acompanhamento das datas/faixas etárias padrão
do SISVAN, possuir vários relatórios como: ficha cadastral padrão SISVAN, número de gestantes
cadastradas por unidades de saúde, número de crianças cadastradas por unidades de saúde e
faixas etárias, número de usuários cadastrados com seus respectivos números de NIS (Número
de Informação Social do Bolsa Família);
c) O Sistema deverá permitir gerar o arquivo para importar no SISVAN.
1.3.28. Módulo SAMU
a) O Sistema deverá possuir a rotina de entradas de dados a partir do recebimento da ligação
telefônica pelo painel do TARM (técnico auxiliar de regulação médica) que avalia e localiza o
usuário no banco de dados, inclui informações sobre o chamado, sobre a vítima e grau de
gravidade; poderá encaminhar ao médico regulador se for o caso;
b) O painel do Médico Regulador SAMU deverá ter acesso aos históricos clínicos do paciente em
atendimento no formato de prontuário, deverá nesse mesmo painel estar disponível os
resultados de exames, onde de maneira simples ele irá definir o encaminhamento necessário a
equipe para assistência e operador de frotas;
c) Painel operador de Frotas, nesse módulo o operador de frotas terá a possibilidade em uma
única tela manter atualizada a localização de toda a frota, o sistema deve mostrar a distância em
relação ao local (endereço registrado pelo TARM no início da chamada) permitindo assim pelo
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status da ambulância definir a mais próxima para o atendimento;
d) Deverá monitorar o tempo do atendimento desde a ligação até a chegada no local de
atendimento; Deverá fazer o controle da manutenção, ordem de abastecimento e bloquear
ambulâncias em manutenção;
e) Deverá automatizar seus procedimentos com a produção do SIA SUS;
f) Emitir relatórios diversos em relação aos atendimentos e controle de veículos.
1.3.29. Módulo Pronto Atendimento - PA
a) Módulo para atendimento de consultas/procedimentos para Pronto Atendimento, que no
mínimo contenha: Unidade, período do agendamento, com alta, internado, setor, ala.
b) Grid para visualizar os pacientes internados, com visualização em cores para maior
entendimento do corpo clínico, com cores vermelha e amarela para indicar o próximo horário
para prescrever ou aplicar uma medicação, demais cuidados ou suturas.
c) Cor vermelha para indicar procedimento/sutura que deverá ser realizado abaixo de 5 minutos
e cor amarela para indicar procedimento/sutura deverá ser realizado acima de 5 minutos
d) Indicador mostrando em qual leito/ala/setor o devido paciente se encontra.
e) No mesmo módulo, ao selecionar o procedimento/sutura a ser realizado, indicar o profissional
responsável pela execução do mesmo.
f) Aplicação medicamentosa para prescrições já definidos pelo médico responsável, onde
apenas seleciona o medicamento e a enfermagem já aplica e diz o responsável.
g) Impressão em formato de FAA para faturamento conforme layout vigente.
1.3.30. Módulo Prestadores de Serviços
a) O sistema deve ter um cadastro de prestadores que contenha todas as informações
necessárias para efetuar o processamento;
b) O Sistema deverá permitir autenticar por código de barra a presença do paciente para
consulta ou exames;
c) Permitir controlar e gerar a fatura no formato SIA SUS em TXT e relatório apenas dos
pacientes que autenticaram presença, para que o prestador anexe à nota fiscal;
d) Permitir a digitação de laudos de RX, Ultrassonografia, exames de análises clínicas;
e) O sistema deverá permitir o controle das cotas, de acordo com o valor anual e vigência dos
contratos de prestadores, através do controle de contratos;
f) O Sistema deverá permitir gerar a fatura do prestador com os relatórios analíticos e sintéticos
de tudo que foi utilizado, por competências.
g) Deve possuir informação sobre a tabela de valores que utiliza, início e término da vigência do
contrato, telefones para contato, nº do cartão SUS do profissional que presta os serviços para
faturamento de BPA.
1.3.31. Módulo Cota Geral dos Municípios
O Sistema deve controlar o saldo disponível para cada município consorciado, através de uma
cota geral mensal/competência, que é o controle supremo do orçamento financeiro, cujo valor é
individual para cada município, sendo que o sistema só pode permitir a realização da emissão de
guias para atendimentos (porque cada valor de guia emitida deve ser descontado da cota
disponível para cada município), conforme o valor do seu saldo, e quando consumido todo o
saldo, neste momento, deverá bloquear totalmente a autorização de atendimentos, sejam de
consultas, exames ou qualquer procedimento oferecido pelo consórcio e realizado pelo
prestador.
1.3.32. Módulo Regulação
a) O Sistema deverá permitir a integração com o Prontuário do Paciente (de onde deverão sair
as solicitações ao Médico Regulador) para: Exames/APAC, Consultas Especializadas ou leitos
hospitalares;
b) No painel do Médico regulador deverá ter integração com o prontuário do paciente e
resultados de exames servindo de apoio ao Médico regulador no momento da autorização ou do
desenvolvimento da solicitação ao médico solicitante e no mesmo painel acesso as sobras de
vagas de consultas, exames e ou leitos hospitalares, bem como acesso nesse painel a lista de
espera para o Médico regulador incluir na lista de espera com gravidade 10 ou liberar (agendar)
tal procedimento se necessário;
c) Na tela do médico regulador deverão estar apenas as solicitações encaminhadas como
urgência;
d) O sistema deve permitir na tela do regulador selecionar por tipo de encaminhamento Consulta,
Exames, AIH/Cirurgias;
e) No caso de o tipo de regulação para consultas especializadas mostrar na tela do regulador em
ordem cronológica a especialidade, unidade e profissional solicitante;
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f) Para o caso de exames ou procedimentos hospitalares mostrar na tela com a listagem em
ordem cronológica de solicitação o tipo do exame e ou procedimentos solicitados;
g) O Médico Regulador poderá autorizar, devolver, negar ou deixar aguardando a solicitação;
h) O Médico regulador poderá devolver ao profissional solicitante para questionamentos diversos
que servirá como um canal de troca de informações entre os profissionais;
i) Na tela do atendimento dos profissionais (não reguladores) deve aparecer de forma clara
quando existe uma solicitação encaminhada ao regulador e essa é devolvida pelo regulador para
mais informações.
1.3.33. Módulo Portal do Cidadão (Site para acesso dos usuários através de casa
serviços e informações)
a) A partir de um cadastramento prévio, em unidade de saúde o operador do sistema deverá
imprimir uma senha provisória para entregar ao usuário dos serviços, através da qual o mesmo
terá acesso ao portal da saúde, onde terá acesso aos vários serviços da saúde disponíveis:
b) Quando entrar no portal pela primeira vez o sistema deverá obrigar o usuário a cadastrar uma
nova senha;
c) Deverá permitir no mínimo os seguintes serviços/informações:
d) Retirar a carteirinha de imunobiológico, retirar resultado de exames, consultar estoque de
medicamentos disponíveis na farmácia municipal, disponibilizar a RENAME, permitir consultar a
morbidade ambulatorial por grupo de Cid e por Cid sintético, permitir consultar sua posição na
lista de espera de exames e ou consultas, permitir consultar lista de espera por especialidades e
tipos de exames e cirurgias.
1.3.34. Módulo APAC (Autorização Para Procedimentos de Alto Custo)
a0 O Preenchimento do Laudo de solicitação da APAC deverá ser a partir do atendimento
médico no prontuário com preenchimento automático de todos os dados da guia de solicitação
da APAC. Autorização com emissão da numeração (integração com o módulo autorizador do
DATASUS); Controla a emissão das APAC, com controle da competência de validade, podendo
ser gerada conforme o número de atendimento, com bloqueio;
b) Relatório para emissão das APAC;
c) Gerar arquivo para importar APAC;
d) Os registros deverão ser visualizados no prontuário multidisciplinar do paciente;
1.3.35. Módulo Classificação de Risco
a) Este módulo deve permitir através da triagem/acolhimento pré consulta, definir a intensidade
da dor do paciente através da régua da dor, classificando em três tipos de dor leve, moderada e
intensa fazendo as classificações de 1 a 10 padrão de avaliação internacional de Manchester
para dor; Deverá possuir no mínimo 50 fluxogramas (motivos de atendimentos) e para cada
fluxograma o sistema deve automaticamente sugerir as diversas patologias correspondente ao
fluxograma selecionado classificando as nos 05 tipos de cores padrão Manchester, e permitir a
descrição das queixas do paciente e avaliação do classificador;
b) A classificação aferida com o campo descritivo deverá aparecer automaticamente para o
profissional que irá fazer o atendimento;
c) Após realizada a classificação o sistema deve permitir reclassificar o paciente.
1.3.36. Módulo PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica)
a) Este módulo deve permitir a partir da coleta de informações dos módulos que exportarão para
o SIAB, avaliar no mínimo 05 indicadores de cada item descritos abaixo do Manual Instrutivo de
Qualificação dos Indicadores de Avaliação da PMAQ-AB do sendo eles 1 – Saúde da Mulher 2 –
Saúde da Criança 3 – Saúde Bucal 4 – Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 5 –
Saúde Mental e 6 – Produção Geral de acordo com os indicadores do Manual;
1.3.37. Módulo Painel Eletrônico para comunicação com o paciente
a) O Módulo deverá estar integrado com monitor ou televisor para fins de controle de filas, para
atendimento de consulta/exames/farmácia. O mesmo deverá organizar as filas de espera de
acordo com a retirada de senhas que pode ser pelo próprio paciente escolhendo a opção de do
atendimento através de totens de alto atendimento e ou distribuições manuais de fichas de
controle de filas, depois através de um painel o sistema deve permitir, chamar o número e emitir
sinal sonoro. Para o caso do atendimento médico o sistema deverá permitir ao profissional do
consultório chamar o paciente através de chamado presente na tela da agenda do profissional,
quando o profissional executar o chamado o sistema deverá mostrar a foto do paciente a ser
chamado para o atendimento onde aparecerá no painel da sala de espera o nome do paciente
chamado juntamente com o respectivo profissional e número do consultório/sala o sistema
deverá imitir um sinal sonoro e mostrar no mínimo as últimas 03 chamadas na tela. O sistema
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deverá dividir por setores Ex: clínica médica, recepção 01, central de especialidade, recepção 02
de maneira simultânea e descentralizada no mesmo televisor ou painel.
b) Módulo SISCAN – Sistema de Informações do Câncer
c) Possibilitar o registro da solicitação pelos profissionais no atendimento da consulta dos
exames de mamografia ou cito e histopatológico no padrão do SISCAN
d) Solicitar informações complementares de anamneses conforme protocolo do SISCAN
e) Permitir digitar o resultado do cito patológico e ou da mamografia por prestadores de serviços
padrão SISCAN
f) Permitir todos os dados acima para os seguintes tipos de exames 1) Cito de colo; 2) cito de
mama; 3) Histo de colo; 4) Histo de Mama; 5) Mamografia.
g) Permitir a Digitação do Diagnóstico definitivo de Câncer informando o prestador a topografia e
morfologia do CA.
h) Permitir ao prestador de serviço a digitação do Laudo e Tratamento sugerido e permitir a
visualização de todos os dados nas unidades de saúde conforme permissão
i) Desenvolver integração com o WEBSERVICE do Ministério da saúde.
1.3.38. Módulo Envio de SMS
a) O sistema deverá possuir mecanismos para permitir o envio de SMS (Short Messages
Sender) a partir do número do telefone celular do cadastro paciente, para: consultas permitindo
configurar por especialidades, para exames permitindo escolher os tipos de exames, para
vacinas aprazadas, e campanhas de saúde como dia D da Dengue.
b) O sistema deverá permitir alterar e excluir o agendamento mudando assim o destinatário para
envio do SMS.
1.3.39. Módulo Correio eletrônico
a) Este módulo deverá ser o meio de comunicação entre os operadores do sistema onde o
médico poderá interagir com a farmácia, com o laboratório ou setor de internação.
b) Deverá permitir aos usuários pedir suporte ao técnico da empresa mandando arquivos em
anexos quando necessários.
c) O sistema deverá permitir selecionar um usuário ou grupo de usuários para mandar um
comunicado exemplo: avisar as recepções que um determinado médico não atenderá em uma
determinada data.
1.3.40. Módulo Call Center da Saúde
a) Este módulo tem como principal função servir de canal de comunicação entre os usuários e os
serviços de saúde realizando a humanização dos atendimentos, avaliando e auditando a
qualidade dos atendimentos, deverão trabalhar no mínimo os 05 eixos da saúde: Atenção
Básica, Atenção especializada, Saúde Bucal, VigHiperdia, Ouvidoria.
b) O Sistema deverá ao atender ao registro do número do telefone efetivar a busca
automaticamente do cadastro do cidadão no sistema, a partir da confirmação dos dados
cadastrais, interagir com os eixos citados acima separando os por assunto, deverá gerar um
número de protocolo automaticamente para controle e busca, deverá possuir interação para
quando o Call center ligar ou atender as ligações as informações digitadas deverão ser
visualizadas no Prontuário eletrônico do paciente.
1.3.41. Módulo Correspondência
d) Este deverá permitir mandar correspondência aos usuários do sistema com algumas
pendências com o serviço exemplo: Cito patológico em atraso, Campanhas sobre a saúde do
homem, saúde da mulher, correspondências diversas pela faixa etária X Sexo X Rua X Bairro;
e) Permitir editar o formato e tamanho da letra, sair automaticamente o nome do emitente e
endereço para etiquetar as correspondências;
1.3.42. Módulo B.I. (Business Intelligence)
a) Possuir um número ilimitado de análises; ser altamente amigável para o usuário;
acessibilidade (Permitir ser acessado via Web podendo o usuário acessar os principais
navegadores (Internet Explorer, Firefox e Google Chrome); Plataforma (Processa grandes
volumes de dados em plataforma 32 e 64 bits, não havendo limitação por parte da ferramenta).
Interface intuitiva e amigável ao gestor, com interação na análise através de cliques do mouse,
executado em ambiente Internet e Intranet; Marcadores de seleção para execução de uma
análise gravada; Pesquisas de dados numéricos e texto; Análise dinâmica das informações com
cliques do mouse; Combinações dinâmicas de filtros de dados; Seleções de informação no
próprio gráfico ou tabela de análise; Cruzamento de informações entre áreas;
b) DrillDrown, DrillUp para navegação em profundidade nas informações; Troca dinâmica de
dimensões, nos gráficos, pelo usuário; Botão voltar e avançar seleções; Versão do software em
português; Fácil acesso aos diversos dashboards da solução, através de estrutura de Menus;
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Variedade de formas de análises – indicadores, gráficos, tabelas; Recurso que permite a
alternância de um estilo de gráfico para outro estilo, pelo próprio usuário, sem a necessidade de
programação adicional; Análise de histórico de dados de no mínimo 5 anos; A ferramenta cria a
própria base de dados evitando custos adicionais com banco de dados; Capacidade de
processamento de grandes volumes de dados com alta performance; Exportação de dados para
os formatos TXT, CSV, Hipertexto (HTML), XML e Excel (xls), PDF;
c) O Sistema deverá ter os seguintes painéis/cubos já prontos para apresentação:
Painel de Controle contendo os principais indicadores e análises da saúde: Quantidade de
atendimentos; Quantidade de consultas agendadas; Quantidade de unidades de atendimento;
Quantidade de pacientes cadastrados com CNS e sem CNS; Quantidade de atendimentos por
Profissionais; Quantidade de atendimentos médicos por especialidade; Gráfico contendo a
quantidade e percentual por tipo de atendimento; Por Cid, Por CBO; Gráfico contendo a
quantidade de atendimentos por ano, podendo detalhar mês a mês; Gráfico da quantidade e
percentual de atendimentos por sexo; Gráfico da quantidade e percentual de atendimentos por
faixa etária; Gráfico da quantidade e percentual de atendimentos por unidade de saúde;
Painel dos exames todos lançamentos em relação a exames, prestadores divididos em exames
de análises clínicas e demais exames, por profissional por unidade, Exames X CID;
d) Painel do estoque mostrando todas informações relativa as saídas de medicamentos por
unidade de saúde quantidades valores ação terapêutica, pacientes que retiraram um
determinado medicamento;
e) Painel AIH deverá trazer a morbidade Hospitalar por dia por mês podendo acessar um
determinado procedimento e quais pacientes realizaram o determinado procedimento hospitalar.
f) Painel Regulação deverá mostrar qual o médico que mais encaminha do tipo urgente, qual a
especialidade mais requisitada, Cid, quantos atendimentos autorizados, negados, devolvidos,
pendentes, cancelados;
g) Painel e SUS todas as informações relevantes sobre o cadastro domiciliar e individual,
mapeando, doenças crônicas coletadas pelas ACS (agentes comunitárias e demais dados da
visita domiciliar).
h) Painel Classificação de risco, permitir elencar quantidades de atendimentos de emergência,
muito urgente, urgente, pouco urgente e normal, permitir visualizar quais pacientes foram
atendidos como urgentes;
i) Permitir classificar os fluxogramas com os percentuais com maiores atendimentos e selecionar
um determinado fluxograma e a partir dele verificar quais pacientes foram atendidos com esse
quadro.
j) Painel com todas as informações do Novo SIS Pré natal web do ministério da saúde, com
informações sobre a gestação como (tipo da gravidez, gravidez planejada, risco da gestação,
uso de álcool, fumo, drogas, cardiopatia, cirurgias, isoimunização RH, oligo/polidrânio, violência
doméstica, diabetes gestacional. Eclampsia, infecção urinária, HIV/Aids, trabalho de parto...
Antecedentes obstétricos: número de partos, vaginais, cesariana, óbitos, número de abortos,
aborto molar, nascidos vivos.... Número de consultas durante a gestação... i) Painel lista de
espera com no mínimo os seguintes indicadores:
k) Quantitativo e percentuais por gravidade, modalidade (se exames ou Consultas), Situação (se
espera, Autorizado, Agendado), CBO, Idade dos pacientes e nome dos pacientes.
1.3.43. Módulo Controle Financeiro, Faturamento e de Contratos
a) Este módulo deverá permitir ao consórcio o controle de todos os contratos de prestação de
serviço, com as informações da forma de contratação, se por licitação e sua modalidade, valor
total dos contratos, validade dos contratos e tipo de serviços e seus valores unitários;
b) De acordo com as confirmações dos serviços prestados (guias emitidas), o sistema deverá ir
abatendo do valor do contrato dos prestadores e, ao mesmo tempo, fechando a fatura
automaticamente de prestadores e dos municípios.
c) O sistema deverá possuir vários relatórios, tanto referente aos prestadores de serviços com
valores unitários totais bem como identificar quais pacientes realizaram os serviços nominados.
O Sistema deverá mostrar o gráfico de utilização acumulado mês a mês de cada Município
indicando valores e percentuais gastos no comparativo entre todos os municípios que compõem
o consórcio.
d) O sistema não poderá permitir digitar uma consulta ou exame caso o prestador não possua
contrato vigente e/ou sua cota já esteja extrapolada.
e) O sistema deverá realizar o faturamento de todos os serviços de saúde que foram atendidos e
autenticados no sistema de gestão, pelos prestadores de serviços credenciados.
f) O sistema só deverá faturar os serviços que foram informados como atendidos através da
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autenticação pelos prestadores de serviço;
g) Permitir que cada prestador visualize o montante total dos serviços prestados e também
individualmente, separando por município solicitante.
h) O sistema deverá através de relatórios, possibilitar ao consórcio realizar uma conferência de
todos os serviços autenticados e encaminhados ao faturamento, observando se todas as guias
foram apresentadas em original pelo prestador e as identificando no relatório o código de barras
da guia autenticada.
1.3.44. Módulo Rastreio/Log do sistema
O sistema deve possuir um sistema de rastreamento de todas as ações de gravação de dados
feitas por todos os usuários, deve também possuir um local onde os administradores com
permissão para isso, possam fazer pesquisas sobre todas essas ações feitas por todos os
usuários, a fim de identificar quem e em que momento (data e hora) foi realizado cada registro
de alterações de dados em todo o sistema.
1.4. Importações / Migrações de dados do Sistema Atual / Integrações
- A Contratada, deverá Importar a Base Atual do Sistema do Consórcio e dos municípios,
fazendo a integração com as respectivas soluções de software dos municípios consorciados
indiferente da tecnologia ou plataforma utilizada pelas soluções de software dos mesmos.
Alguns módulos Cadastrais e de Histórico clínico dos pacientes que deveram ser importados da
totalidade do sistema legado do consórcio e dos municípios consorciados, garantindo a
integridade referencial e nativa do formato do registro eletrônico dos dados, são:
- Cadastro Completo Usuário do Serviço: Nome, Nome da Mãe, CPF, RG, CNS, Escolaridade,
Nome da Mãe, Nome do Pai, Certidões, Número Prontuário, CEP, Endereço e Local de
Nascimento padrão CADWEB – DATASUS;
- Prontuário Eletrônico dos Pacientes no mínimo trazer dados de 2007 até a presente data da
implantação da nova solução;
- Laboratório Municipal; resultados e laudos.
- Estoque e movimentações do Almoxarifado e farmácias; incluindo medicamentos controlados.
- Relatórios de Viagens, com diárias e consumo equipamentos/veículos.
- Procedimentos ambulatoriais;
- Procedimentos Coletivos;
- Odontograma;
- Aplicação medicamentos;
- Centro de custos da Unidades;
- Extrato custo cidadão;
- Serviço Social saúde;
- APAC
- SIA/BPA (últimas 12 competências)
- E-SUS SISAB (Fichas de Cadastro Individual; Cadastro domiciliar; Ficha de Visita; Situação de
Saúde, Imóveis e Domicílios, Atividades coletivas, Atendimento Individual, Ficha de
Elegibilidade, Atendimento Domiciliar, Ficha de Acompanhamento Alimentar)
- Agendamento de Consultas: Consultas e Atendimentos, trazer dados de 2007 até a presente
data da implantação da nova solução;
- Todas as importações devem ser realizadas em um único SGDB, e uma única estrutura de
banco de dados, possibilitando a integração com as soluções dos municípios consorciados, de
forma a compartilhar em tempo real, os dados clínicos listados nos módulos acima, do prontuário
eletrônico do paciente – PEP de cada usuário o serviço, bem como os respectivos cadastros de
profissionais e estabelecimentos de saúde (prestadores) e consórcio CISI;
- Sistema deve Integrar com o sistema de regulação do estado do Paraná, transmitindo a
disponibilidade de vagas de consultas especialistas, bem como as respectivas, cotas, agendas
dos profissionais especialistas, atendimentos, confirmação dos atendimentos, assim como dos
procedimentos ambulatoriais, exames e solicitação de leitos para cirurgias eletivas.

1.5. Das horas técnicas extra contrato
1.5.1.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.
1.5.2.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 solicitada.
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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$ 582.005,84 (quinhentos e oitenta e dois mil,
cinco reais e oitenta e quatro centavos), com valores máximos divididos da seguinte
maneira:

I.

II.

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

VALOR MENSAL
(R$) 12 meses

136.448,00

11.370,66

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

VALOR MENSAL
(R$)

407.157,84

33.929,82

III.

HORA TÉCNICA (MÁXIMO 20 HORAS/MÊS)
Horas técnicas para customizações, capacitações e consultoria EXTRA contrato.
Valor da hora técnica:
VALOR TOTAL (R$) - (12 MESES)

VALOR P/ HORA
(R$)

38.400,00

160,00

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

2.3. A LICENÇA DE USO corresponde a 60% (sessenta por cento) do valor total do item I
MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO/LICENÇA DE USO, os 40% (quarenta por cento)
restantes são a título de MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO.
2.4. No caso de a empresa vencedora do certame ser a mesma que já vem prestando
atualmente os serviços ao consórcio e aos municípios, será devido o pagamento apenas
da LICENÇA DE USO e não será permitida a cobrança dos serviços de IMPLANTAÇÃO e
MIGRAÇÃO DE DADOS.

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. Na prova de conceito os integrantes da Comissão avaliarão individualmente cada módulo,
atribuindo a eles os seguintes conceitos:
Módulo Regular: Consiste no módulo existente e que está de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência.
Módulo Irregular: Assim considerado o módulo que não atende as especificações
descritas no termo de referência, necessitando de adequação e/ou correções.
Módulo inexistente: Consiste no módulo não disponível no momento da prova de
conceito, mas que a empresa Licitante realizará seu desenvolvimento e implementação no
prazo da migração/implantação.
3.3. Será considerado aprovado na Prova de conceito o Licitante classificado que apresentar
no mínimo 90% dos módulos (descritos no Termo de Referencia) como REGULARES.
3.3.1.Os módulos irregulares ou inexistentes serão classificados como módulos de
ADEQUAÇÃO RESIDUAL, e deverão ser desenvolvidos, implementadas ou
corrigidas, pela Licitante, no prazo da implantação e migração descritas no item 3.4.6.
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3.3.1.1.
Os Módulos de ADEQUAÇÃO RESIDUAL terão suas funcionalidades
avaliadas quando da emissão do Laudo de Funcionamento Definitivo.
3.4. O proponente declarado vencedor da licitação deverá realizar a prova de conceito, num
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
3.4.1. O sistema será submetido à análise técnica da Comissão de Avaliação composta
para este fim, 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, a Comissão de Avaliação terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para
emitir 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 da comissão avaliadora.
3.4.4.Será considerado REPROVADO na prova o conceito o licitante convocado que não
apresentar/demonstrar no mínimo 90% dos módulos REGULARES na prova de
conceito.
3.4.5.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.
3.4.6. A licitante que cumprir com os requisitos na fase da prova de conceito e obtiver o
parecer favorável da Comissão de Avaliação, terá o prazo de 60 (sessenta) dias
consecutivos contados do recebimento do banco de dados pelo CISI para executar a
implantação e migração de dados e disponibilizar a efetiva utilização do sistema para
o consórcio e municípios.

4. DO LAUDO DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO
4.1.1.Em esgotado os prazos para a implantação e migração descrito no item 3.4.6, o
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI designará comissão responsável,
que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitirá 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 irregulares 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 e os demais municípios.
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 faça as correções necessárias desde que conste recomendação
da comissão avaliadora 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.
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5. AVALIAÇÕES DE ROTINA
5.1. Após a contratação, e mesmo após a emissão do Laudo de Funcionamento Definitivo, o
sistema disponibilizado poderá ser avaliado sempre que necessário, por comissão
devidamente designada para tal, aferindo-se a funcionalidade de todos os módulos
conforme exigido neste Termo de Referência.
5.1.1.Quando necessária à avaliação descrita no item acima, a Comissão de Avaliação
emitirá, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o parecer relativo ao cumprimento
dos requisitos do sistema e seus respectivos módulos.
5.1.2.Havendo parecer desfavorável da Comissão de Avaliação, apontando que o sistema
não atende as funcionalidades descritas no Termo de Referência deste edital, este
será motivo de rescisão contratual.
5.1.3.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:
a) 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.
b) Ultrapassado o limite descrito no item “a” será aplicada multa compensatória de 10%
(dez por cento) do valor do contrato.

6. JUSTIFICATIVAS
6.1. Pela complexidade dos serviços e pela quantidade de usuários do sistema (consórcio,
municípios, prestadores) é mister a utilização de software para gestão através da
integração on-line em tempo real, com banco de dados integrado.
6.2. O sistema oferece economia de tempo e recursos financeiros, pois elimina os custos
relativos aos procedimentos manuais;
6.3. Precisão nas informações e relatórios;
6.4. A segurança dos dados faz com que as informações sejam preservadas;
6.5. Aumento de produtividade, facilitando o desenvolvimento e realização das tarefas;
6.6. A disponibilidade de dados para apoio na tomada de decisões e para diagnósticos
pontuais, voltados para ações de saúde;
6.7. Atualmente os dados dos usuários dos serviços do Consórcio e Municípios já são todos
informatizados, para tanto, necessita-se a manutenção dos serviços ora solicitados;
6.8. A evolução tecnológica no SUS atualmente vem sendo amplamente necessária, visto a
exigência de integração com variadas plataformas de controle e regulação, tanto a nível
municipal quanto a nível de atenção especializada, proporcionando maior transparência e
agilidade no atendimento do usuário do serviço;
6.9. Prezar pela vinculação das regras gerais do SUS quanto aos procedimentos, tabelas,
conteúdo das informações, prontuários e demais dados, que nos sistemas informatizados
são automaticamente aplicados e proporcionam menor risco de erros e fraudes, facilitando
processo de auditorias dos dados nele contido quando necessário.
6.10. 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.

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

8. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO
8.1. 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.

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

9.5. 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.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
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;
10.5. 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;
10.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o abjeto deste Contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;
10.7. 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;
10.8. Reponsabilidade total as suas expensas, quanto ao planejamento e oferecimento da
infraestrutura do computador servidor para armazenamento de dados ditos como,
exponencial, quanto ao seu reparo, correção, remoção ou adição de dados, independente
de alterações ou majoração posterior;
10.9. 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.
10.10. 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.
10.11. Manter suporte técnico dedicado, on-line.
10.12. Fornecer os produtos e prestar os serviços nos termo e condições estabelecidos no
Termo de Referência e no Contrato.
10.13. Informar imediatamente ao CISI toda e qualquer situação que possa comprometer a
execução do objeto contratual nas condições pactuadas.
10.14. 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.
10.15. Manter seus empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando forem
necessários serviços nas dependências do Contratante ou dos municípios consorciados.
10.16. Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com o CISI.
10.17. 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.
10.18. 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.
10.19. 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.
10.20. A CONTRATADA deverá obedecer às normas sobre confidencialidade e segurança,
internas e externas, adotadas pelo CONTRATANTE, além das cláusulas específicas
constantes deste contrato.
10.21. A Contratada é responsável pelos danos causados à contratante e a terceiros, em caso

10.2.
10.3.
10.4.
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de violação ou divulgação de informações sigilosas, sem embargos da aplicação de
sanções administrativas, judiciais, cíveis e criminais.
10.22. A empresa contratada deverá manter banco de dados exclusivo para o Consórcio
e os Municípios consorciados, não podendo estes dados serem compartilhados.
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.

11. DESCONTOS COMPULSÓRIOS
11.1. Ocorrendo interrupção do(s) serviço(s) contratado(s) em decorrência de causa
atribuível exclusivamente à CONTRATADA sem aviso prévio com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas à CONTRATANTE, será descontado o respectivo valor na
parcela subsequente da data da regularização referente ao item MANUTENÇÃO,
ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM, de acordo com a fórmula abaixo:
VM
VD = --------- x h, onde:
720
VD = Valor do desconto;
VM = Valor do serviço mensal;
h = Quantidade de horas em que o sistema estiver indisponível.
11.2.
Será considerado como período mínimo para desconto, o intervalo de 1 (uma) hora
consecutiva, a partir do registro simultâneo de interrupção do sistema realizado pelos
municípios à contratante.
11.3.
Fração de tempo superior a 30 (trinta) minutos e inferior a 1 (uma) hora, para fins de
desconto, será considerada como período inteiro no cálculo da variável “h” da fórmula
especificada no item 11.1.

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

13. SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Pregão.
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que:
14.1.1.
Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original;
14.1.2.
Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
14.1.3.
Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Licitante/Contratada que:
15.1.1.
Deixar e assinar o contrato;
15.1.2.
Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação.
15.1.3.
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.4.
Fraudar na execução do contrato;
15.1.5.
Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6.
Cometer fraude fiscal;
15.1.7.
Não mantiver a proposta.
15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.2.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
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15.2.2.
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;
15.2.3.
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;
15.2.4.
Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o VALOR TOTAL DO
CONTRATO, no caso de inexecução total do objeto;
15.2.5.
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com o Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
15.2.6.
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.
15.2.7.
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.
15.3. 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.
15.4. 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 04/2018 - Pregão Presencial nº 04/2018

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 04/2018, 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 04/2018 - Pregão Presencial nº 04/2018

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 04/2018 - Pregão Eletrônico nº 04/2018
(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 04/2018, 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:

IV.

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

V.

VALOR MENSAL
(R$)

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

VALOR MENSAL
(R$)

VI. HORA TÉCNICA (MÁXIMO 20 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
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*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 04/2018.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software
de gestão em saúde pública, com acesso multiusuário, banco de dados único e integrado entre
consórcio, municípios e prestadores de serviço, e com o sistema de regulação do Estado do
Paraná, on line em tempo real, contemplando no mínimo: instalação; configuração; implantação;
conversão; migração de dados; treinamento/capacitação e serviços de manutenção mensal para
alterações corretivas, legais e evolutivas; atendimento e suporte técnico, e com hospedagem em
servidor de dados.
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
MODELO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

AVALIAÇÃO DO MÓDULO:_______________________________.
( ) REGULAR.*
( ) IRREGULAR.**
Motivo da Irregularidade:

( ) INEXISTENTE. ***
Motivo:

* Módulo Regular: Consiste no módulo existente e que está de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência.
** Módulo Irregular: Assim considerado o módulo que não atende as especificações descritas no termo de
referência, necessitando de adequação e/ou correções.
*** Módulo inexistente: Consiste no módulo não disponível no momento da prova de conceito, mas que a
empresa Licitante realizará seu desenvolvimento e implementação no prazo da migração/implantação.

AVALIAÇÃO DO MÓDULO:_______________________________.
( ) REGULAR.*
( ) IRREGULAR.**
Motivo da Irregularidade:

( ) INEXISTENTE. ***
Motivo:

* Módulo Regular: Consiste no módulo existente e que está de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência.
** Módulo Irregular: Assim considerado o módulo que não atende as especificações descritas no termo de
referência, necessitando de adequação e/ou correções.
*** Módulo inexistente: Consiste no módulo não disponível no momento da prova de conceito, mas que a
empresa Licitante realizará seu desenvolvimento e implementação no prazo da migração/implantação.

49

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
___________________________________________________________________________
ANEXO XI

Processo nº 04/2018
Pregão Presencial nº 04/2018
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
Fornecimento de licença de uso de software de gestão em saúde pública, com acesso
multiusuários, banco de dados único e integrado entre consórcio, municípios e
prestadores de serviço, on line em tempo real e com o sistema de regulação do Estado do
Paraná, contemplando no mínimo: instalação; configuração; implantação; conversão;
migração de dados; treinamento/capacitação e serviços de manutenção mensal para
alterações corretivas, legais e evolutivas; atendimento e suporte técnico, e com
hospedagem em servidor de dados; a serem realizados pela CONTRATADA.
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 xx/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:
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1 – IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E LICENÇA DE USO
IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO/LICENÇA
DE USO (R$) - (VALOR TOTAL)

VALOR MENSAL
(R$)

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

VALOR MENSAL
(R$)

3 - HORA TÉCNICA (MÁXIMO 20 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 e municípios 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 e suporte a equipe de saúde local, caso não consiga resolver então deverá entrar
em contato com a empresa para suporte.
§1º Os treinamentos devem ocorrer em três níveis para cada um dos módulos: básico,
avançado e técnico.
I.
Treinamento Básico: Treinamento básico visa à operação e será disponibilizado
a todos os usuários de cada módulo.
II.
Treinamento Avançado: Treinamento avançado terá alcance para os gestores
responsáveis de cada área atendida. Permitirá a realização de todas as
configurações e parametrizações de cada módulo.
III.
Treinamento Técnico: O treinamento técnico será voltado à equipe de
administradores do sistema no município e/ou consórcio.
§2º A capacitação inicial será aplicada para aproximadamente 1.500 usuários
compreendidos os 07 (sete) municípios e o consórcio, em turmas de no máximo 30
(trinta) usuários e em turnos de 04 (quatro) horas, em dias úteis dentro do horário de
expediente dos órgãos;
§3º A contratada deverá fornecer a capacitação em cada um dos municípios e no
consórcio de forma simultânea ou alternada;
§4º Todo treinamento será agendado com antecedência mínima de 10 (dez) dias com a
CONTRATANTE;
§5º A CONTRATANTE e os municípios organizarão de forma individualizada a
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formação de cada turma a ser capacitada, conforme disponibilidade e particularidades
de cada unidade;
§6º 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;
§7º As despesas decorrentes com deslocamento, hospedagem, pessoal e afins para a
realização da capacitação inicial no consórcio e municípios, decorrerão todas por conta
da contratada;
§8º O período de capacitação inicial terá a carga horária de 314 horas/aula devendo ser
realizado obrigatoriamente dentro do prazo de implantação do sistema que é de 60
(sessenta) dias, sendo dividida a carga horária da seguinte forma:

Consórcio/
Município

Total de
horas/aula¹
Nível
de
treinamento²

NÍVEL
BÁSICO
(70% do
total de
horas)

NÍVEL
AVANÇADO
(15% do total
de horas)

NÍVEL
TÉCNICO
(15% do total
de horas)

ITAIPULÂNDIA

30h:00min.

21h:00min.

4h:30min.

4h:30min.

MATELÂNDIA

47h:00min.

32h:54min.

7h:03min.

7h:03min.

MEDIANEIRA

78h:00min.

54h:36min.

11h:42min.

11h:42min.

MISSAL

36h:00min.

25h:12min.

5h:24min.

5h:24min.

RAMILÂNDIA

15h:00min.

10h:30min.

2h:15min.

2h:15min.

75h:00min.

52h:30min.

11h:15min.

11h:15min.

18h:00min.

12h:36min.

2h:42min.

2h:42min.

14h:00min.

9h:48min.

2h:06min.

2h:06min.

SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU
SERRANÓPOLIS
DO IGUAÇU
CISI

¹ Total de horas/aula estipulada para cada município de acordo com sua porcentagem
per capita aproximada de participação no Consórcio.
² A quantidade de horas para cada nível de treinamento foi dividida de acordo com a
estimativa do número de servidores de cada nível, tendo por base que para o nível básico
há um número expressivamente maior de usuários do sistema a serem capacitados,
portanto, exigirá a formação de maior número de turmas, e os demais níveis um número
menor de usuários que irão executar tarefas de maior complexidade no sistema, portanto
um menor número de turmas a ser formada.
§9º A proporção de horas de capacitação para cada nível de treinamento poderá ser
alterada a critério de cada município, de acordo com a sua necessidade, aumentando ou
diminuindo as horas de treinamento de cada nível e, assim, compensar as horas que
eventualmente sobrarão de um nível para outro, a fim de atender particularidades de
treinamento de cada órgão, desde que esta alteração seja previamente comunicada à
contratada no período de agendamento da capacitação.
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§11 Os treinamentos serão realizados in loco no consórcio e nas unidades de saúde de
cada município de forma coletiva ou nas dependências indicadas por cada município,
com as infraestruturas necessárias ofertadas pela contratante e municípios.
§12 Após o período de capacitação inicial, a contratada deverá manter 01 profissional in
loco em cada município para realizar capacitação assistida pelo período de 05 (cinco)
dias; nesta etapa o profissional ficará disponível para esclarecer eventuais dúvidas que
surgirem na execução e utilização do sistema pelos servidores das unidades de saúde
pertencentes ao município, ficando a disposição para atendimento presencial na unidade
onde estará lotado a escolha do município, e, atendimento telefônico para as demais
unidades que solicitarem esclarecimentos.
§13 A Contratada fornecerá durante o período do contrato, horas técnicas de
capacitação, além da capacitação inicial de todos os servidores da saúde 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 e aos municípios consorciados, não será permitida a cobrança dos
serviços de migração de dados nem de implantação do sistema, sendo pago apenas
licenciamento, que corresponde a 60% do valor do Item mencionado no §1º.
§3º O pagamento pelo Item II- MANUTENÇÃO, ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO
E HOSPEDAGEM, da Cláusula Segunda, será efetuado mensalmente em parcelas fixas,
em até 10 (dez) dias, após a apresentação da nota fiscal solicitada, contados a partir do
LAUDO DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO descrito no §2º da Cláusula Quinta
deste contrato.
§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.
§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.
§10 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
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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.
§11 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.
§12 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.
§13 Ocorrendo interrupção do(s) serviço(s) contratado(s) em decorrência de causa
atribuível exclusivamente à CONTRATADA sem aviso prévio com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas à CONTRATANTE, será descontado o respectivo valor na
parcela subsequente da data da regularização referente ao item MANUTENÇÃO,
ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM, de acordo com a fórmula
abaixo:
VM
VD = --------- x h, onde:
720
VD = Valor do desconto;
VM = Valor do serviço mensal;
h = Quantidade de horas em que o sistema estiver indisponível.
I.

II.

Será considerado como período mínimo para desconto, o intervalo de 1 (uma)
hora consecutiva, a partir do registro simultâneo de interrupção do sistema
realizado pelos municípios à contratante.
Fração de tempo superior a 30 (trinta) minutos e inferior a 1 (uma) hora, para fins
de desconto, será considerada como período inteiro no cálculo da variável “h” da
fórmula especificada no item §13.

CLÁUSULA QUINTA: DO LAUDO DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO E DA
AVALIAÇÃO DO SISTEMA
§1º A licitante que cumprir com os requisitos na fase da prova de conceito e obtiver o
parecer favorável da Comissão de Avaliação, terá o prazo de 60 (sessenta) dias
consecutivos contados do recebimento do banco de dados pelo CISI para executar a
implantação e migração de dados e disponibilizar a efetiva utilização do sistema para o
consórcio e municípios.
§2º Em esgotado os prazos para a implantação e migração descrito no §1º, o Consórcio
Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI designará comissão responsável, que, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, emitirá LAUDO DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO,
atestando:
I.
Que o procedimento de implantação e migração de dados preservou ou não a
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integridade dos dados, sendo aplicadas as disposições previstas no contrato.
Que foram realizadas, se for o caso, o desenvolvimento, implementação ou
correção dos MÓDULOS/FUNCIONALIDADES considerados irregulares ou
inexistentes na prova de conceito.
§5º 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.
§6º Após o laudo de funcionamento definitivo, o sistema será considerado apto a ser
utilizado pelo contratante e os demais municípios.
§7º Caso não seja atestada a integridade dos dados ou não se tenha realizada as
adequações residuais da prova de conceito, o CISI poderá fornecer novo prazo para que
a empresa faça as correções necessárias desde que conste recomendação da comissão
avaliadora e solicitação justificada da contratada.
§8º 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.
§7º Após a contratação, e mesmo após a emissão do Laudo de funcionamento definitivo,
o sistema disponibilizado poderá ser avaliado sempre que necessário, por comissão
devidamente designada para tal, aferindo-se a funcionalidade de todos os módulos
conforme exigido neste Termo de Referência.
I.
Quando necessária à avaliação descrita no item acima, a Comissão de Avaliação
emitirá, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o parecer relativo ao
cumprimento dos requisitos do sistema e seus respectivos módulos.
II.
Havendo parecer desfavorável da Comissão de Avaliação, apontando que o
sistema não atende as funcionalidades descritas no Termo de Referência, este será
motivo de rescisão contratual.
III.
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:
a. 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.
b. Ultrapassado o limite descrito no item “a” será aplicada multa
compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato.
II.

CLÁUSULA SEXTA: 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.
Instalação, atualização, suporte técnico in loco mensal e atendimento do Software,
no CISI;
II.
Importação da base de dados atual;
III.
Configuração para conexão on-line entre os municípios consorciados;
IV.
Assessoria permanente por telefone ou via Internet;
V.
Manutenção e backup total da base de dados.
§2º ÁREA DE CONSULTORIA
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I.

Elaboração de fluxos/rotinas para cotização e otimização para o aproveitamento
das cotas disponíveis em sua totalização, utilizando o relatório Sobras;
II.
Capacitação de todos os usuários do Software compreendendo o CISI e
municípios;
III.
Implementação da Comissão do PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente);
IV.
Fornecimento de Relatório de Análise e crítica mensal dos dados digitados no
Software, com a confecção das pastas com gráficos explicativos;
V.
Acompanhamento e automatização dos aplicativos/DATASUS do Ministério da
Saúde (Faturamento);
VI.
Visita técnica no máximo cada 30 dias, de no mínimo UM profissional de nível
superior (Saúde e Tecnologia da Informação e ou Saúde) para interação da
Estatística com a direção do CISI;
VII.
Alocação de um profissional de nível técnico em informática por no mínimo 01
dia a cada 2 meses no CISI.
§3º ÁREA DO BANCO DE DADOS
I.
Infraestrutura física com velocidade ilimitada, através de computador servidor
para implementação, funcionamento do software Contratado.
II.
Responsabilidade total quanto à infraestrutura de servidor oferecida para o
funcionamento do sistema de maneira rápida e eficiente, independentemente da
velocidade de internet e crescimento exponencial dos dados.
III.
Disponibilização de computador servidor dedicado ou físico ou “cloud
computing”, conforme descrição no termo de referência.
IV.
Manutenção e backup total quanto aos dados alocados no computador servidor
oferecido.
V.
Fornecimento de Relatório de Análise e crítica mensal do sistema, processamento
e armazenamento dos dados, memória.
§4º MÓDULOS A SEREM IMPLEMENTADOS
I.
Módulo ESF (Estratégia da Saúde da Família);
a. Módulo exportador e-SUS;
b. Módulo importador e-SUS;
c. Relatórios e-SUS;
II.
Módulo EACS (Estratégia Agente Comunitário de Saúde) Móbile para tablets e
smartphones;
III.
Módulo registros de aplicação de imunobiológico e controle de Imunobiológico
padrão SI-PNI (Programa Nacional de Imunização controles, metas, campanhas);
IV.
Módulo Parametrização de Campos Obrigatórios;
V.
Módulo Acolhimento – Porta de Entrada. (Escuta qualificada);
VI.
Módulo Laboratório de Análises Clínicas;
VII.
Módulo RAAS;
VIII.
Módulo Planejamento Familiar SIS Pré-Natal;
IX.
Módulo Cadastro de Pacientes/usuários do serviço;
X.
Módulo agendamento de Consultas Básicas e especializadas;
XI.
Módulo lista de espera, para consultas (por especialidades), para exames e
AIH/cirurgias;
XII.
Módulo Procedimentos Ambulatoriais;
XIII.
Módulo Prontuário eletrônico de pacientes;
XIV.
Módulo Interação com Paciente;
XV.
Módulo Odontologia;
XVI.
Módulo PPDC (Programa ao Portador de Doença Crônica);
XVII.
Módulo Protocolo de Framingham;
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XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Módulo agendamento de viagens e controle de veículos;
Módulo controle de estoque (Medicamentos e Materiais);
Módulo Pedido e Distribuição de medicamentos e materiais on-line;
Módulo Exportador Hórus;
Módulo Internamento Hospitalar e Controle de AIH´s (Autorização de
Internamento Hospitalar);
XXIII.
Módulo Serviço Social da saúde;
XXIV.
Modulo Vigilância sanitária;
XXV.
Módulo licença sanitária;
XXVI.
Módulo SINAN (Sistema de Informações e Agravos de Notificações);
XXVII.
Módulo SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional);
XXVIII.
Módulo SAMU;
XXIX.
Módulo Pronto Atendimento – PA;
XXX.
Módulo Prestadores de Serviços;
XXXI.
Módulo Cota Geral dos Municípios;
XXXII.
Módulo Regulação;
XXXIII.
Módulo Portal do Cidadão (Site para acesso dos usuários através de casa
serviços e informações);
XXXIV.
Módulo APAC (Autorização Para Procedimentos de Alto Custo);
XXXV.
Módulo Classificação de Risco;
XXXVI.
Módulo PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica);
XXXVII.
Módulo Painel Eletrônico para comunicação com o paciente;
XXXVIII.
Módulo Envio de SMS;
XXXIX.
Módulo Correio eletrônico;
XL.
Módulo Call Center da Saúde;
XLI.
Módulo Correspondência;
XLII.
Módulo B.I. (Business Intelligence);
XLIII.
Módulo Controle Financeiro, Faturamento e de Contratos.
XLIV.
Módulo de integração com o sistema de regulação do Governo do Estado do
Paraná.
§5º Todos os itens mencionados dos parágrafos anteriores deverão estar de acordo com
as especificações descritas no objeto e no Termo de Referência
§6º 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.
§7º As dúvidas técnicas que surgirem no decorrer da execução dos serviços serão
dirimidas, em conjunto, pelos responsáveis técnicos de ambas as partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: 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 OITAVA: DO REAJUSTE DO PREÇO
Os valores a serem pagos mensalmente a título de MANUTENÇÃO, ASSESSORIA
SUPORTE, HOSPEDAGEM E HORAS TÉCNICAS, referidos nos parágrafos 3º e 4º da
Cláusula Terceira deste contrato serão reajustados, a cada 12 (doze) meses, pela variação
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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 NONA: 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 DÉCIMA: 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 PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
§1º Constituem obrigações da CONTRATADA:
I.
Executar os serviços no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
II.
Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada
qualidade;
III.
Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e,
quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados;
IV.
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;
V. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o abjeto deste Contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
VI.
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;
VII.
Reponsabilidade total as suas expensas, quanto ao planejamento e oferecimento
da infraestrutura do computador servidor para armazenamento de dados ditos
como, exponencial, quanto ao seu reparo, correção, remoção ou adição de dados,
independente de alterações ou majoração posterior;
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VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.
XXI.

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;
Caso ocorra rescisão do presente Contrato, deverá a CONTRATADA fornecer a
base de dados completa, bem como seu acesso, pelo tempo necessário, para a
transferência total dos dados;
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 ou dos municípios
consorciados;
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 60
(sessenta) dias, contados do recebimento dos arquivos disponíveis no banco de
dados;
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 e municípios consorciados, no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato.
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, pelo período mínimo de 12
meses.
A empresa contratada deverá manter banco de dados exclusivo para o Consórcio
e os Municípios consorciados, não podendo estes dados ser compartilhados.
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 SEGUNDA: 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,
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códigos, 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 TERCEIRA: 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 QUARTA: 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
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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
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 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 OITAVA: 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 NONA: 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.
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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