
 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

O Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde – CIS5RS , Estado do Paraná 

torna público que realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 

Preço – Por Lote, de acordo com a Requisição Preliminar n.º 002/2022, emitida pela Diretoria 

Executiva, obedecendo integralmente a Lei Federal n.º 10.520/2002, e subsidiariamente, a Lei 

Federal nº 8.666/1993, bem como Lei Complementar Federal 123/2006, Lei Complementar 147, 

de 7 de agosto de 2014, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. É objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, SEM 
LIMITES DE USUÁRIOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, 
INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, 
EM AMBIENTE WEB E COM PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA USO DO CONSÓRCIO 
INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO PARANÁ - CIS5ªRS. 

1.1.1. O valor máximo disponível para a presente contratação é de R$ 605.196,62 (seiscentos e 
cinco mil cento e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos). 

1.1.2. A presente licitação é do Tipo Menor Preço com julgamento Por Lote. 

1.2. A sessão pública será realizada via rede mundial de computadores (internet) através do 
Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no endereço eletrônico < 
https://bllcompras.com/ >, a ser dirigido por pregoeiro designado pelo Decreto 9214/2022 do 
Município de Guarapuava e pela Portaria 05/2022 do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª 
Região de Saúde do Paraná, nas dependências do Departamento de Licitações e Contratos, 
localizado no 2º andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em Guarapuava, 
Estado do Paraná. 

1.3. O registro das participantes e de suas propostas de preço, junto ao sistema que se refere o 
item 1.2 deste edital, poderão ocorrer até às 09h00 do dia 08/06/2022. 

1.4. A sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de 
acesso e senha, a partir do encerramento do prazo estabelecido no item 1.3. 

1.4.1. Qualquer pessoa não participante da licitação poderá acompanhar a sessão pública 
através do endereço eletrônico que se refere o item 1.2, clicando em Acesso Público ou através 
do seguinte endereço < https://bllcompras.com/Home/PublicAccess >. 

1.5. Para todas as referências de Tempo será observado o horário de Brasília – DF. 

1.6. O número de processo administrativo do presente edital é 002/2022. 

1.7. Os pregoeiros e equipe de apoio são os designados pelo Decreto 9214/2022 do Município 
de Guarapuava e pela Portaria 05/2022 do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de 
Saúde do Paraná, conforme a seguir: 

1.7.1. Pregoeiros: 

1.7.1.1. Adeline Ramos – Auxiliar de Saúde Bucal; 
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1.7.1.2. Jéssica Dal Piva de Oliveira – Assistente Administrativo II; 

1.7.1.3. Francieli Conrado – Agente de Combate à Endemias; 

1.7.1.4. Rosimere de Paris Dias – Operador de Computador; 

1.7.1.5. Silvia Leticia Gomes Gechele – Assessor A1. 

1.7.2. Equipe de Apoio: 

1.7.2.1. Andriela de Fátima Borges – Assistente Administrativo II; 

1.7.2.2. Danielle Cristina Chemin – Assistente Administrativo II; 

1.7.2.3. Joeci Aparecida de Lima – Fiscal Tributário; 

1.7.2.4. Vinícius de Moura Silveira – Analista de Sistemas; 

1.7.2.5. Viviane dos Santos Oliveira – Assistente Administrativo II; 

1.7.2.6. Josy Rita de Cássia Anciutti – Secretária Escolar; 

1.7.2.7. Emmanuele Andrade de Lima – Técnico de Segurança no Trabalho. 

1.7.3. Suplentes da Equipe de Apoio: 

1.7.3.1. Erix Bim Dencke Bonfim – Assessor A2; 

1.8. A fim de manterem-se atualizados a respeito de eventuais alterações no edital, os 
interessados poderão efetuar cadastro visando a comunicação dessas alterações no endereço 
eletrônico < http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/ > . 

1.9. Compõem ainda este edital os seguintes anexos: 

1.9.1. Anexo I – Termo de Referência; 

1.9.2. Anexo II – Minuta do Contrato; 

1.9.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro ou Pequena empresa; 

1.9.4. Anexo IV – Modelo de Carta Proposta; 

1.9.5. Anexo V – Modelo de declaração para fins de qualificação técnica 

1.9.6. Anexo VI – Modelo de Declaração Unificada para Habilitação. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 

2.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, e terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

2.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 
aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos e demais constantes da fase interna do processo, nos termos do item 15 do edital. 

2.1.2. Proceder o exame das propostas de preços e a classificação dos proponentes nos termos 
do item 6.1 deste edital; 

2.1.2.1. Desclassificar propostas indicando os motivos nos termos do item 4.3 e subitens deste 
edital; 

2.1.3. Coordenar a sessão pública, o envio de lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço através do sistema empregado conforme itens 7.2 à 7.6 e respectivos subitens 
deste edital; 
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2.1.4. Verificar e julgar as condições de habilitação, com base nos documentos anexados pelos 
licitantes no sistema empregado, termos do item 7.7 e subitens deste edital; 

2.1.5. No julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação; 

2.1.6. Receber, examinar e decidir sobre recursos nos termos dos itens 7.8 e 14 e subitens deste 
edital;  

2.1.7. Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço nos termos dos itens e 7.9 
deste edital; 

2.1.8. Providenciar a elaboração de ata de Sessão, conforme item 16.1, com auxílio do sistema 
empregado, na qual, conforme o caso deverá conter os seguintes registros, entre outros: 

2.1.8.1. Os licitantes participantes; 

2.1.8.2. As propostas apresentadas; 

2.1.8.3. Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 

2.1.8.4. Os lances ofertados, na ordem de classificação; 

2.1.8.5. A suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 

2.1.8.6. A aceitabilidade da proposta de preço; 

2.1.8.7. A habilitação; 

2.1.8.8. A decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; 

2.1.8.9. Os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões;  

2.1.8.10. O resultado da licitação; e 

2.1.8.11. A adjudicação. 

2.1.9. Fazer constar no processo físico, relativo ao processo licitatório, cópia impressa de todas 
as documentações, inclusive propostas de preços, analisadas na sessão pública, memoriais de 
impugnações e recursos apresentados, bem como respectivas decisões, ata de sessão e demais 
documentos que se fizerem pertinentes; 

2.1.10. Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; 

2.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Caberá ao licitante interessado em participar do presente pregão: 

3.1.1. Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame; 

3.1.2. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 

3.1.3. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros; 



 

 

3.1.4. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.1.5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.1.6. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e 

3.1.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

3.2. Os interessados em participar encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 6.3 edital, proposta 
nos termos do item 4.1.1, até a data e o horário estabelecidos no item 1.3. 

3.2.1. A etapa de que trata o item 3.2 será encerrada com a abertura da sessão pública. 

3.2.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos 
termos do disposto no item 3.2, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

3.2.3. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

3.2.3.1. A falsidade da declaração de que trata o item 3.2.3 sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste edital. 

3.2.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.3. Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que 
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

3.3.1. Somente poderá participar de lotes classificados como cota reservada e de lotes 
exclusivos caso exista nesta licitação as empresas que trata o item 3.3 do edital que forem 
enquadradas como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA – ME OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 

3.3.1.1. Para comprovação de enquadramento em alguma das hipóteses que trata o item 3.3.1, 
o licitante deverá, até a data e horário previstos no item 1.3 deste edital, cadastrar-se junto à 
BLL informando sua condição em campo específico do Sistema, bem como, anexando junto aos 
documentos de habilitação, declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do 
Anexo III deste edital, sob pena de não usufruir dos benefícios a ele dispensados e/ou 
desclassificação do certame. 

3.3.2. Caso este edital possua a existência de lotes exclusivos e lotes com cota reservada à 
participação de Micro e pequenas empresas não impede a sua participação nos demais lotes, ou 
seja, nos de Ampla concorrência e de cota principal, conforme classificação dos lotes no Anexo 
I (termo de referência) deste edital. 

3.3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, bem 
como de pessoas físicas. 

3.3.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, em processo de 
recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de 
licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 



 

 

3.3.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante. 

3.3.6. Os interessados em participar do certame sujeitam-se integralmente aos termos e 
condições de uso do sistema, inclusive quanto aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela emitida pela Bolsa de Licitações e Leilões (BLL), nos 
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002. 

3.3.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 
através dos telefones (41) 3097 4600, (41) 9 9264 7677, (41) 9 9203 9595 (WhatsApp), ou e-mail 
< contato@bll.org.br >. 

3.3.8. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, têm direito público subjetivo a fiel 
observância do procedimento estabelecido neste Regulamento e qualquer interessado poderá 
acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. A apresentação de proposta de preços por parte do interessado ocorrerá em duas etapas: 

4.1.1. A primeira consistirá no registro de sua oferta inicial no sistema, com os quais a fase de 
disputa por lances se iniciará, indicando seu valor unitário, marca (e modelo, quando for o caso): 

4.1.1.1. O registro de proposta para a presente licitação, independente de declaração expressa, 
implica automaticamente na declaração de que tomou conhecimento de todas as informações 
e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e 
na concordância com todos os termos deste edital, inclusive no seguinte: 

4.1.1.1.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do certame; 

4.1.1.1.2. Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da 
data da sessão; 

4.1.1.1.3. Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 
bem como seus prazos e condições de entrega; 

4.1.1.1.4. Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4.1.2. A segunda etapa consistirá na anexação de proposta escrita, em campo específico para 
este fim no sistema, denominado documentos complementares, na qual deverão constar os 
preços finais oferecidos na etapa de lances, sendo necessário apenas daqueles lotes cujo a 
licitante figurar como detentora da melhor proposta, no momento em que for convocada. 

4.1.2.1. Quando convocada nos termos do item 4.1.2, a licitante terá o prazo improrrogável de 
2 (duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, para anexar a proposta sob pena de desclassificação. 

4.1.2.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada obrigatoriamente na ordem em que se 
encontram os itens no Anexo I (Termo de Referência), devendo ser redigida com clareza em 
língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas, seguindo preferencialmente o modelo constante do Anexo IV 
deste edital. 

4.1.2.3. Na proposta de preços deverão constar: 
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4.1.2.3.1. Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e 
respectivo Banco. 

4.1.2.3.2. Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 

4.1.2.3.3. Detalhamento de todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s), 
de acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital, informando as 
MARCAS (e quando for o caso, os modelos), sendo dispensável a indicação de marca nos casos 
de prestação de serviços. 

4.1.2.3.4. Cotação do preço unitário e total por lote (em algarismos) com base na quantidade 
máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não sendo permitida a apresentação de 
proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sendo que em caso 
de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

4.1.2.3.5. Planilha detalhada com valores unitários pertinentes à implantação e à mensalidade 
por módulo contratado, conforme modelo constante no Anexo IV deste edital. 

4.1.2.3.5.1. Para maior comodidade dos licitantes será disponibilizado junto aos arquivos da 
licitação modelo em formato Excel da planilha de detalhamento que se refere o item 4.1.2.3.5, 
a qual poderá ser anexada à proposta de preços escrita. 

4.1.2.3.6. Data e assinatura do Representante legal na última folha, bem como rubrica do 
mesmo em todas as demais. 

4.1.2.4. As declarações elencadas no item 4.1.1.1 e seus subitens estão atreladas ao 
regulamento do certame, e não isentam o licitante de cumprir com o expresso no item 4.1.2.3.3, 
devendo o licitante detalhar todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s), 
de acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital. 

4.2. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

4.3. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor e com o seguinte: 

4.3.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

4.3.2. Extrapolem o preço máximo por item estipulado no Termo de referência; 

4.3.3. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a 
perfeita identificação do produto ou serviços ofertados; 

4.3.4. Não contenham indicação de marca de produto, ou não conste data, rubrica e/ou 
assinatura. 

4.3.5. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

4.4. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que 
beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

5. DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O EDITAL 

5.1. Será exigida a apresentação do sistema oferecido por parte dos licitantes, a fim de 
comprovar o pleno atendimento do(s) produto(s) ofertado(s) aos requisitos do objeto licitado, 
nos seguintes termos: 



 

 

5.1.1. Constam no termo de referência as descrições detalhadas e objetivas dos critérios e dos 
métodos a serem empregados na avaliação, bem como os prazos para apresentação e avaliação 
do sistema e a relação dos servidores designados para avaliação. 

5.1.2. As apresentações serão exigidas apenas da licitante melhor classificada em cada lote, 
após a etapa de disputa por lances, e deverá ter o prazo máximo de 03 (três) dias, não excedendo 
8 (oito) horas diárias; 

5.1.3. A sessão pública será suspensa, pelo período necessário para a apresentação e a avaliação 
do sistema oferecido, devendo o pregoeiro no ato da suspensão fixar em ata a nova data para o 
prosseguimento dos trâmites; 

5.1.4. Os servidores designados que se referem o item 5.1.1 deverão proceder às análises 
emitindo e protocolando junto ao pregoeiro, até o fim do período correspondente, laudo 
aprovando ou reprovando motivadamente os sistemas apresentados; 

5.1.5. O laudo que se refere o item 5.1.4 será divulgado no portal da transparência do órgão ou 
entidade licitante e ainda, no sistema de pregão eletrônico e fará parte do processo licitatório; 

5.1.6. Na data definida em sessão anterior, nos termos do item 5.1.3, o pregoeiro verificará o 
resultado das análises, fazendo constar em ata os mesmos; 

5.1.7. Caso a licitante convocada a apresentar o sistema não o faça, ou a mesma seja reprovada, 
o pregoeiro desclassificará a respectiva proposta e repetirá os procedimentos descritos no item 
5.1.4 e seguintes, às demais licitantes na ordem de classificação, até que haja sistema aprovado 
ou não restem mais propostas classificadas; 

5.1.8. Caso a licitante tenha a seu sistema aprovado, será procedida a verificação da sua 
habilitação junto ao certame; 

5.1.9. Sendo a licitante inabilitada, o pregoeiro repetirá os procedimentos descritos no item 
5.1.2 e seguintes, às demais licitantes na ordem de classificação, até que haja sistema aprovado 
e respectivo licitante habilitado ou não restem mais propostas classificadas; 

5.1.10. Sendo a licitante habilitada, o pregoeiro realizará os demais procedimentos pertinentes 
da sessão; 

5.2. Qualquer discordância por parte dos licitantes acerca dos resultados da avaliação do 
sistema poderá ter intenção de recurso colhida em momento apropriado após a etapa de 
habilitação. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação ao certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica. 

6.1.1. Toda a documentação para fins de habilitação deverá ser anexada ao sistema até a data 
e horário previstos para início da sessão, conforme item 1.3 deste edital, de modo que somente 
será verificada pelo pregoeiro a documentação daqueles licitantes declarados detentores de 
melhor oferta após a fase de disputa por lances. 

6.1.2. Os documentos comprobatórios que trata o item 6.1.1, deverão encontrarem-se vigentes 
na data de abertura da sessão, sob PENA DE INABILITAÇÃO do licitante. 

6.2. Os documentos anexados no sistema para fins de habilitação serão considerados cópia fiel 
dos seus originais, sob a fé e a responsabilidade do próprio licitante, salvo aqueles que 
possuírem autenticação online, e que por sua vez terão sua aceitação condicionada a verificação 
por parte do pregoeiro. 



 

 

6.2.1. Aos documentos que não mencionarem prazo de validade será atribuído prazo de 90 
(noventa) dias de eficácia, contados da data de emissão, salvo disposição contrária expressa em 
Lei. 

6.2.2. A anexação de documentos falsos, falsificados, inverídicos ou outras condições que não 
reflitam a veracidade das reais informações e condições pertinentes à licitante, a sujeitarão às 
penalidades previstas no item 12 deste edital, sem prejuízo de outras sanções que a legislação 
vier a prever.  

6.2.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6.2.4. Os documentos complementares à proposta e a habilitação, quando necessários para a 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 
melhor classificado após o encerramento do envio de lances. 

6.3. As licitantes deverão anexar para fins de sua habilitação no certame os seguintes 
documentos: 

6.3.1. Para comprovação de sua habilitação jurídica, conforme o caso: 

6.3.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

6.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva); ou 

6.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; ou 

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

6.3.2. Para comprovação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 

6.3.2.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica emitido pela 
Receita Federal do Brasil (Cartão CNPJ) < http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnp 
jreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp > ; 

6.3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto licitado, sendo aceito ainda em substituição a este, o Alvará de funcionamento, nas 
mesmas condições. 

6.3.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte 
maneira: 

6.3.2.3.1. Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional < http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndconjuntaInt 
er/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 >; 

6.3.2.3.2. Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Estado, que 
deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa expedida nos termos da legislação local; 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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6.3.2.3.3. Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Município, 
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante; 

6.3.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF < https://consult 
a-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf >; e 

6.3.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 < 
http://www.tst.jus.br/certidao/ >. 

6.3.3. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá de: 

6.3.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida por todos os cartórios 
distribuidores que tenham atribuição de distribuição de falências e concordatas da sede da 
pessoa jurídica; 

6.3.4. A documentação relativa à qualificação técnica, em conformidade com o anexo V 
consistirá em: 

6.3.4.1. Declaração formal de que a proponente tem acesso e total conhecimento sobre os 
programas fontes, estando apta a realizar os serviços de customização e manutenção dos 
programas ofertados. 

6.3.4.2. Declaração formal de que até data de início da implantação disponibilizará datacenter, 
próprio ou locado, com recursos adequados ao objeto e porte deste Consórcio, com capacidade 
de processamento (links, servidores, nobreaks, firewall, fontes alternativas de energia (grupo 
gerador), climatização, gestão de segurança e acesso às informações), para alocação do sistema 
objeto desta licitação. 

6.3.5. Deverá ainda apresentar as seguintes declarações, conforme disposto no modelo 
constante do anexo VI deste edital, de que: 

6.3.5.1. Não se encontra com o Direito de Licitar suspenso, bem como não encontra-se 
declarado inidôneo por órgão ou entidade em qualquer das esferas do Governo; 

6.3.5.2. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6.3.5.3. Não possui, no seu 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 ao Art. 7º, 
XXXIII da Constituição Federal de 1988; e 

6.3.5.4. Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES EFETIVOS 
INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU EXERÇAM FUNÇÃO 
GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO CIS5ªRS OU QUE EXERÇAM FUNÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, 
AGENTES POLÍTICOS, PRESIDENTE E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DO CONSÓRCIO 
CIS5ªRS, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 
informações contidas nesta Declaração. 
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6.3.6. Quando for o caso, para comprovação nos termos do item 3.3.1.1, declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Modelo 
constante do Anexo III deste edital, sob pena de desclassificação do certame. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DA FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO E DA HABILITAÇÃO 

7.1. Iniciada a sessão pública nos termos do item 1.4 deste edital, o Pregoeiro efetuará a 
verificação das Propostas de Preços cadastradas, quanto a sua aceitação nos termos do item 
4.1.1. e subitens deste edital e no que couber em relação ao item 4.3 e subitens, de modo que 
as que não forem aceitáveis serão desclassificadas e não participarão da etapa de lances. 

7.1.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado 
em tempo real por todos os participantes. 

7.1.2. Nenhum licitante será identificado até o encerramento da disputa por lances, sendo que 
as informações de identificação dos mesmos somente serão exibidas ao pregoeiro e demais 
interessados quando os respectivos lotes constarem da etapa de habilitação e posteriores no 
sistema. 

7.1.3. Lotes que por ventura não contiverem propostas registradas serão declarados desertos. 

7.1.4. Lotes que por ventura tenham todas as suas propostas desclassificadas serão declarados 
frustrados/fracassados. 

7.1.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, 
não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de que tratam os itens 7.4 ao 7.6 deste edital. 

7.2. Concluídos os procedimentos relativos ao item 7.1 o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico. 

7.2.1. Independente da diferença de valores ou do número de licitantes, todas as propostas 
consideradas classificadas pelo pregoeiro participarão da fase competitiva de lances; 

7.2.1.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro; 

7.2.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital; 

7.2.1.3. Os lances ocorrerão de forma desordenada visando a obtenção do Menor Preço por 
Lote; 

7.2.1.4. Os licitantes somente poderão oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 
e registrado pelo sistema; 

7.2.1.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro, ressalvado o eventual registro de proposta inicial com valores equivalentes. 

7.2.1.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e 
fechado, quando os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado 

7.3.1. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o item 7.3, a etapa de envio de lances 
da sessão pública terá duração de quinze minutos. 



 

 

7.3.2. Encerrado o prazo previsto no item 7.3.1, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 
a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

7.3.3. Encerrado o prazo de que trata o item 7.3.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.3.3.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o 7.3.3, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

7.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.3.3 e 7.3.3.1, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade; 

7.3.4.1. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.3.3 e 7.3.3.1, 
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 6.3.4. 

7.4. Encerrada a disputa nos termos do item 7.3 e respectivos subitens, o pregoeiro, com auxílio 
do sistema, procederá eventuais desempates definidos como preferência de contratação e 
Prioridade de Contratação: 

7.4.1. Para efeitos da Preferência de contratação que trata o item 7.4, o pregoeiro verificará, 
somente para os lotes de Ampla concorrência e de Cota Principal (conforme classificação dos 
lotes no termo de referência (Anexo I)) em que a melhor oferta válida não houver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, a ocorrência de empate técnico. 

7.4.1.1. Entende-se por empate técnico para efeitos da Preferência de contratação aquelas 
situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada quando 
esta tiver sido apresenta por empresa não enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

7.4.1.2. A preferência de que trata o item 7.4.1 será concedida da seguinte forma: 

7.4.1.2.1. Ocorrendo o empate técnico que se refere o item 7.4.1.1, a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu 
favor, ressalvada a verificação do atendimento aos requisitos de habilitação e o julgamento de 
eventuais recursos apresentados pelas licitantes. 

7.4.1.2.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito 
previsto no item 7.4.1.2.1, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 
5 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão do direito. 

7.4.1.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, o sistema realizará sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.4.1.2.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 7.4.1.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

7.4.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos dos item 7.4.1, mesmo que não 
haja envio de lances após o início da fase competitiva. 



 

 

7.4.2.1. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.4.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas no edital. 

7.4.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.4 respectivos subitens 
deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame, ressalvada a verificação do atendimento aos requisitos de habilitação e o 
julgamento de eventuais recursos apresentados pelas licitantes. 

7.6. O Pregoeiro verificará a ocorrência de uma mesma empresa vencer as cotas principal e 
reservada de um mesmo produto, conforme a classificação dos lotes no termo de referência 
(anexo I), situação na qual o pregoeiro informará ao interessado que a contratação deverá 
ocorrer pelo menor preço, e solicitará que o mesmo ajuste o lance da cota com o maior preço 
para o valor da cota com menor preço, em funcionalidade específica do sistema. 

7.6.1. Ao recusar-se a realizar o ajuste que trata o item 7.6 deste edital, o licitante será 
Inabilitado de ambas as cotas. 

7.7. Após a conclusão dos procedimentos previstos nos item 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 e respectivos 
subitens, o pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva de lances e ordenará as 
propostas em ordem crescente de preços, elegendo a proposta de menor preço e realizará os 
seguinte procedimentos em relação às detentoras da melhor proposta em cada lote: 

7.7.1. Convocará para que as mesmas anexem, no campo documentos complementares do 
sistema, a proposta de preços nos termos do item 4.1.2 e respectivos subitens, no prazo 
máximo de 2 (duas) horas; 

7.7.2. Verificará se apresentam restrições ao direito de licitar e contratar com órgãos públicos, 
de modo que o Pregoeiro fará constar da ata as consultas realizadas junto aos seguintes bancos 
de dados: 

7.7.2.1. Cadastro de Impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) < 
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx >; 

7.7.2.2. Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU) < 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0: >; e  

7.7.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União < http://www.portaltransparenci 
a.gov.br/sancoes/ceis >; 

7.7.2.4. Mesmo que as consultas relacionadas nos itens 7.7.2.1 à 7.7.2.3 não retornem 
informações de impedimento dos licitantes, o pregoeiro não deve ignorar apontamentos de 
consultas a outros sistemas nos quais constem restrições, devendo neste caso promover 
adequada diligência. 

7.7.3. Realizará os procedimentos relativos à apresentação e avaliação de conformidade do 
sistema ofertado, nos termos do item 5 do edital. 

7.7.4. Concluídos os procedimentos relativos à apresentação e análise de amostras, verificará o 
seu cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do item 6 deste edital; 
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7.7.5. Convocará a apresentação de demais documentos complementares à proposta e a 
habilitação, quando necessários para a confirmação daqueles exigidos no edital e já 
apresentados, que serão anexados pelo licitante convocado no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

7.7.6. Procederá a inabilitação das licitantes que incorrerem nas seguintes situações: 

7.7.6.1. Deixem de cumprir com o item 7.7.1; 

7.7.6.2. Apresentem restrições ao direito de licitar e contratar com órgãos públicos nos termos 
do item 7.7.2; 

7.7.6.3. Deixem de cumprir com os requisitos de habilitação nos termos do item 7.7.4, 
ressalvadas as disposições do item 7.7.7 e respectivos subitens, relativo à regularidade fiscal e 
trabalhista das licitantes enquadradas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

7.7.6.4. Deixem de cumprir com o item 7.7.5. 

7.7.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.7.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa. 

7.7.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.7.7.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.7.8. No caso da ocorrência da hipótese do item 7.7.6, procederá o item 7.7.1 e seguintes à 
próxima licitante na ordem de classificação até a apuração de uma que não incorra na sua 
inabilitação, ou até que não restem mais licitantes classificados, ressalvado o disposto no item 
7.7.7.1. 

7.7.9. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá auxiliado pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada aos licitantes remanescentes, nos termos do 
disposto no item 7.3.4.1. 

7.7.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram, facultada, quando de comum acordo entre o pregoeiro e os 
licitantes, a redução deste prazo para um que seja mais conveniente. 

7.8. Encerrados os procedimentos relativos à habilitação das empresas nos termos do item 6.7, 
o pregoeiro procederá com o recebimento de eventuais intenções de recursos nos termos do 
item 16 do edital. 

7.9. Vencida a etapa que trata o item 7.8, será promovida a adjudicação do objeto que observará 
o seguinte: 

7.9.1. O objeto será adjudicado pelo pregoeiro ao vencedor quando não houver recurso ou a 
eventual recurso for dado provimento pelo próprio pregoeiro, devendo, após, encaminhar à 
autoridade competente propondo sua homologação. 



 

 

7.9.2. O objeto será adjudicado ao vencedor pela autoridade competente quando houver 
recurso e o pregoeiro não tiver dado provimento ao mesmo. 

7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, exceto se verificado erro grosseiro de 
digitação, quando o pregoeiro procederá o cancelamento do lance enviado pelo licitante e desde 
que devidamente justificado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes 
neste Edital; 

7.11. As cláusulas deste edital, que fazem menção a procedimentos relacionados a lotes de 
Ampla concorrência, Cota principal, Cota reservada e Exclusivos para microempresas e empresas 
de pequeno porte, terão sua aplicação condicionadas a sua existência conforme classificação 
dos mesmos no termo de referência (anexo I) deste edital. 

7.12. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e 
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Concluído o julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, a autoridade 
superior competente promoverá a homologação do resultado. 

8.1.1. Não havendo vencedor para algum dos lotes, seja por resultar frustrado ou por restar 
deserto, o processo será remetido à assessoria jurídica para parecer quanto a possibilidade de 
sua homologação. 

8.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Consórcio CIS5ªRS firmará Contrato 
com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta licitação que terá o prazo 
máximo de 30 dias para ser implantado nos termos da Minuta que integra este Edital. 

8.2.1. Sendo a licitação homologada como deserta ou frustrada na íntegra, ou seja, quando não 
houver vencedor para qualquer dos lotes, será promovido o arquivamento do processo apenas. 

9. DA CONTRATAÇÃO 

9.1. A contratação com o fornecedor será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.1.1. Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem 
de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no 
art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

9.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 

9.2.1. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

9.3. O Contrato resultante deste certame terá a vigência pelo período de 12 (doze) meses. 



 

 

9.4. A partir de comunicado formal emitido pelo Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região 
do Paraná, a licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no 
Departamento de Licitações e Contratos do Consórcio, para proceder assinatura do instrumento 
contratual ou para encaminhar o mesmo assinado por correios ou transportadora. 

9.4.1. O prazo que trata o item 9.4 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, ser 
prorrogado uma vez por igual período. 

9.4.2. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada 
a regra estabelecida no item 12.1 e procedida a convocação do próximo classificado nos termos 
do item 9.2.1 deste edital. 

9.5. Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.6. Durante a vigência do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
exigidas para Habilitação e classificação da proposta. 

9.7. O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser 
exigida pelo Consórcio para efeito de celebração do instrumento contratual. 

9.8. Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por 
servidores públicos designados para esse fim.  

9.8.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

9.9. O início do fornecimento ocorrerá a partir da solicitação do departamento competente, 
mediante emissão do respectivo empenho e comunicação à contratada, devendo ser atendidas 
todas as condições detalhadas no termo de referência (Anexo I) deste edital. 

9.9.1. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

9.9.2. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

9.9.3. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

9.10. Demais condições contratuais constam da íntegra da Minuta de contrato anexa a este 
Edital (Anexo II). 

10. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

10.1. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente 
justificadas pela Diretoria Executiva, analisadas pela assessoria jurídica e autorizadas pelo 
Departamento de Compras e Licitações. 

10.2. Os contratos regidos a partir do presente processo licitatório poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

10.2.1. Unilateralmente pela Administração: 

10.2.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 

10.2.2. Por acordo das partes: 



 

 

10.2.2.1. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

10.2.2.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do objeto, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  

10.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato para os seus acréscimos. 

10.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

11. DA ENTREGA, PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. A implantação do sistema terá o prazo improrrogável de 30 dias; 

11.2. Os treinamentos iniciais deverão ocorrer simultaneamente a implantação;  

11.3. O pagamento será efetuado mediante as seguintes condições: 

11.3.1. Implantação do Sistema que deverá ocorrer em até 30 dias após a assinatura do 
contrato; 

11.3.2. Treinamento dos colaboradores que deverá ocorrer simultaneamente com a 
implantação; 

11.3.3. Emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consórcio CIS5ªRS; e 

11.3.4.  Verificação da conformidade dos serviços prestados; 

11.4. O pagamento pertinente ao item 11.3 ocorrerá em até 30 (trinta) dias contados da 
implantação e a apresentação da nota fiscal  pertinente. 

11.5. Após a execução de todas as atividades previstas e cumpridos todos os requisitos deste 
Edital, o Gestor do Contrato emitirá o Termo de Aceite Final do produto que, a partir de então, 
a CONTRATANTE realizará o pagamento do valor da implantação e instalação do sistema 
referenciado no Objeto deste edital (Lote 1/Item 1). 

11.5.1. As parcelas mensais serão pagas por período de até 12 (doze) meses, ou enquanto 
perdurar a vigência do contrato, observados eventuais aditivos de prazo, prorrogáveis por igual 
período, até o limite estabelecido na legislação, a contar da data do Termo de Aceite Final. 

11.5.2. Os pagamentos que tratam o item 11.3.1 serão realizados mensalmente, até o dia 15 
(quinze) do mês seguinte da prestação dos serviços, após o envio da NFSE à Administração. 

11.6. Os pagamentos pertinentes às horas técnicas (Lote 1/Itens 3 e 4) contratadas ocorrerão 
em até 30 (trinta) dias contados a apresentação da nota fiscal pertinente. 

11.7. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 
contas junto ao departamento financeiro. 



 

 

11.8. O pagamento será creditado em favor da contratada, na ordem bancária, creditada na 
conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

11.9. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente no Consórcio CIS5ªRS em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao 
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 

11.10. A dotação orçamentária que proverá o pagamento das obrigações do Consórcio, será a 
Seguinte: 

Fonte de Recursos Natureza Despesa Descrição da natureza 

001 3.3.90.40.06.00 Locação de Software 

11.10.1. As dotações indicadas estão sujeitas a alterações conforme as necessidades da 
Administração Pública. 

11.11. A Contratada e a Contratante sujeitam-se ao disposto no art. 40, inc. XIV, al. d, da Lei 
Federal 8.666/93, sendo observado o percentual de 0,1% para sua aplicação, mediante 
provocação da parte interessada. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital ou no contrato, e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta ou da vigência do Contrato, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, conforme o caso: 

12.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido em edital; 

12.1.2. Não entregar a documentação exigida para assinatura do contrato; 

12.1.3. Apresentar documentação falsa; 

12.1.4. Causar o retardamento na execução do certame; 

12.1.5. Causar o atraso na execução do objeto; 

12.1.6. Não mantiver a proposta; 

12.1.7. Não efetuar a apresentação para verificação da conformidade do sistema no prazo 
estabelecido; 

12.1.8. Falhar na execução do contrato; 

12.1.9. Fraudar a execução do contrato; 

12.1.10. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.11. Declarar informações falsas; e 

12.1.12. Cometer fraude fiscal. 

12.2. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União e no Cadastro de Impedidos de Licitar do 
Tribunal de Contas do Estado. 

12.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma: 



 

 

12.3.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso limitados a 15 (quinze) dias, na entrega dos 
serviços contratados, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

12.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais 
celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 

12.3.3. As multas mencionadas nos itens 12.3.1 e 12.3.2, serão descontadas do pagamento a 
que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 
judicialmente, quando for o caso. 

12.3.4. Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao CONSÓRCIO CIS5ªRS, será 
regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante transferência bancária. 

12.4. As multas aludidas pelo item 12.3 e subitens não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei, ficando a licitante ou 
contratada sujeita às seguintes penalidades: 

12.4.1. Advertência; 

12.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

12.5. As sanções previstas nos itens 12.1, 12.4.1, 12.4.2 poderão ser aplicadas juntamente com 
a do item 12.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

12.6. A sanção estabelecida no item 12.4.2 é de competência exclusiva do Diretor 
Administrativo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 

12.7. As sanções previstas nos itens 12.3 e 12.4.2 poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este edital: 

12.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 

12.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

12.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

13. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO 

13.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, através da funcionalidade específica no sistema empregado ou através do e-mail < 
impugnacaoerecurso@guarapuava.pr.gov.br >. 

13.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital 
e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
desses documentos e demais constantes da fase interna do processo. 
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13.1.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo portal da 
transparência e sistema empregado para realização do pregão eletrônico, e vincularão os 
participantes e a administração. 

13.1.3. Quando não for possível ao pregoeiro efetuar a resposta ao pedido de esclarecimento 
no prazo definido no item 13.1.1, o processo deverá ser suspenso ou sua data de abertura de 
sessão pública prorrogada, conforme conveniência para a administração, observado o prazo 
mínimo de oito dias úteis a serem computados antes da nova data definida. 

13.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 

13.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo, ressalvado o disposto no 13.2.3 deste edital, 
e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos 
podendo ainda requisitar subsídios formais à assessoria jurídica, decidir sobre a impugnação no 
máximo até o dia útil anterior à data prevista para o certame. 

13.2.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.2.3. Quando não for possível ao pregoeiro efetuar a deliberação pertinente à impugnação no 
prazo definido no item 13.2.1, o processo deverá ser suspenso ou sua data de abertura de sessão 
pública prorrogada, conforme conveniência para a administração, observado o prazo mínimo de 
oito dias úteis a serem computados antes da nova data definida. 

13.2.4. Acolhida a impugnação contra o edital, o mesmo será retificado e será definida e 
publicada nova data para realização do certame, exceto quando: 

13.2.4.1. A alteração inquestionavelmente não alterar a formulação de propostas; ou.  

13.2.4.2. A alteração ocorrer em prazo superior aos oito dias úteis anteriores a data de abertura 
inicialmente prevista. 

13.3. Alterações no edital poderão ser promovidas de ofício pelo órgão ou entidade licitante, 
situação em que deverá ser observado o disposto no 13.2.4. 

14. DOS RECURSOS CONTRA AS DECISÕES DO PREGOEIRO 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, que será de no máximo 30 (trinta) minutos, de forma imediata e motivada em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

14.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita individualmente por lote, após 
a constatação da habilitação de licitante, com o início de etapa específica; 

14.1.2. Os memoriais de razões do recurso de que trata o item 14.1 poderão ser apresentadas 
no prazo de até três dias úteis; 

14.1.3. Os recursos apresentados serão disponibilizados para vistas dos outros licitantes que 
ficarão intimados desde logo, para se desejarem, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 
até três dias úteis, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

14.1.4. Os memoriais relativos às razões e às contrarrazões de eventuais recursos interpostos 
deverão anexados em funcionalidade própria do sistema, e nos prazos que forem fixados em 
sessão pública pelo pregoeiro; 



 

 

14.1.5. Deverá compor a petição a identificação do interessado, a comprovação de poderes para 
representá-lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone e e-mail) da mesma, 
salvo se já constarem do processo. 

14.1.6. O recurso será dirigido ao Diretor do Departamento de Compras e Licitações, por 
intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 

14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do disposto no item 14.1 importará na decadência desse direito, e o 
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor; 

14.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser 
aproveitados.  

14.4. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e devolutivo. 

14.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

14.5.1. Os interessados serão cientificados das decisões através do próprio sistema empregado. 

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

15.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação 
e de execução do objeto contratual. 

15.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

15.1.1.1. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 

15.1.1.2. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato; 

15.1.1.3. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

15.1.1.4. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato; 

15.1.1.5. Prática obstrutiva: 

15.1.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; 

15.1.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 



 

 

15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 

15.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, 
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Da sessão, com auxílio do sistema, será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão 
registrados todos os atos, procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio. 
16.1.1. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 
os licitantes. 

16.2. Constam do Termo de Referência (Anexo I) deste edital, as justificativas pertinentes ao 
processo, detalhamento das características e garantias exigidas para o objeto, condições, forma 
e local(is) de entrega e forma de pagamento. 

16.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Consórcio 
CIS5ªRS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.  

16.4. O Consórcio CIS5ªRS poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas e/ou para abertura dos envelopes, nunca podendo antecipá-la. 

16.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

16.6. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer a instrução do processo; 

16.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

16.8. 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; 

16.9. Não havendo expediente 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 local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 



 

 

16.10. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

16.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, considerado aquele a que está 
vinculado o Pregoeiro. 

Guarapuava, 23 de maio de 2022. 

 
 

Rafael Vieira Federle 
Chefe de Divisão de Compras e Licitações 

Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
  

1. UNIDADE REQUISITANTE 

Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná – CIS5ªRS. 

2. DO OBJETO  

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de informática, para fornecimento de licença de uso, sem limites de usuários, 

instalação, treinamento, suporte técnico, manutenção, integração e customização do 

Sistema Integrado de Gestão em Saúde Pública, em ambiente Web e com provimento de 

datacenter, para uso do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná 

- CIS5ªRS, conforme especificações descritas neste termo de referência.  

2.1. A presente licitação é do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”;  

2.2. Os itens do edital serão distribuídos da seguinte forma:  

LOTE  ITEM  QTD  UND  DESCRIÇÃO  

1  1  1  Unid.  Serviços de Implantação, conf. TR.  

1  2  12  Meses Locação de Software, conf. TR.  

1  3  500  Horas  Serviços de Customização de Software, conf. TR.  

1  4  500  Horas  Suporte Técnico para Software, conf. TR.  

2.3. Os itens 3 e 4 são serviços eventuais e não incluídos no escopo funcional inicial, que 

após a implantação, poderão ser solicitados conforme demanda.  

2.4. Os programas serão organizados de forma modular distribuídos da seguinte forma:  

2.4.1. Prontuário eletrônico;  

2.4.2. Recepção;  

2.4.3. Fila de atendimento;  

2.4.4. Acolhimento de Paciente;  

2.4.5. Consulta;  

2.4.6. Acompanhamento de Saúde Mental;  

2.4.7. Acompanhamento de Paciente Diabético;  

2.4.8. Saúde da Criança;  

2.4.9. Saúde do Adolescente;  

2.4.10. Saúde da Mulher;  

2.4.11. Saúde do Idoso;  

2.4.12. Farmácia/ Gestão de Medicamentos;  

2.4.13. Realização de Procedimentos;  

2.4.14. Odontologia;  

2.4.15. Agenda;  

2.4.16. Policlínicas e/ou Centro Cirúrgico;  



 

 

2.4.17. Integração com Sistemas Federais;  

2.4.18. Relatório Gerenciais;  

2.4.19. Telemedicina;  

2.4.20. Controle, Regulação e Auditoria;  

2.4.21. Gestão de Média Complexidade;  

2.4.22. Controle de Frotas/Viagens (Transporte Sanitário); 

2.4.23. Aplicativo População; 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 O Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná – CIS5ªRS trata-se de 

um consórcio público com 20 (vinte) entes consorciados, que oferece serviços especializados 

de saúde nas áreas de consultas médicas, exames e procedimentos. Observando-se a 

necessidade da utilização de software de gestão em saúde por meio eletrônico para registro 

das informações geradas através dos serviços, vê a necessidade de contratação de solução 

integrada que comporte desde ferramentas que auxiliem o planejamento estratégico do 

consórcio até a sua operacionalização. A contratação não só moderniza o atendimento, como 

também garante o funcionamento contínuo do consórcio, maior comodidade aos servidores 

e aos usuários do serviço. Como é um serviço novo, a presente contratação irá auxiliar nos 

procedimentos relacionados a faturamento, controle da prestação de serviços para os 

municípios consorciados, sem atraso na informação gerencial, ou a possibilidade de erro ou 

perdas de produção.   

Mediante ao exposto, conclui-se que é necessário implementar uma solução multiplataforma 

para garantir a melhor gestão das atividades desenvolvidas no âmbito do Consórcio 

Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná – CIS5ªRS tendo como foco o 

controle das atividades, acompanhamentos e controle da gestão, as condições de saúde da 

população por meio de prontuário eletrônico, controle de fluxo de processos e tecnologias 

de comunicação eficientes, tanto para os servidores do consórcio de saúde, entes 

consorciados e gestores do serviço.   

Por fim o software também precisa atender de maneira total os serviços QUALICIS o qual foi 

instituído pela  Deliberação CIB-PR nº 035, de 02/04/2020, pelas resoluções SESA nº 470 

Consolidada de 22/04/2020, SESA nº 929 de 30/07/2020, SESA nº 931 de 30/07/2020,  SESA 

nº 1418 de 02/12/2020, SESA nº 1419 de 02/12/2020, SESA nº 1420 de 04/12/2020 e SESA 

nº 0674 de 20/07/2021 os quais demandam de campos específicos e de um grande número 

de informações em cada anamnese realizada, por se tratar de um programa que contempla 

o atendimento a pacientes em condições crônicas de saúde e que necessitam de um 

acompanhamento  rigoroso em seu plano e cuidado.  

4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA E DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO:  

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/035_qualicis_abril_2019.pdf


 

 

4.1. DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO:  

Fornecimento de solução única e integrada para atendimento da estrutura geral do 

Consórcio;  

Conter prontuário eletrônico único do paciente que atenda as exigências dos órgãos de 

controle, garantindo o registro de todos os atendimentos de todos os profissionais 

médico e equipe multidisciplinar;  

Disponibilizar as funcionalidades necessárias para a elaboração do plano de cuidados, 

monitoramento da estabilização clínica de acordo com cada linha de cuidado e 

permitindo a integração das equipes;  

Prontuário para atenção básica estruturado no formato SOAP (padrão do MS);  

Cadastro de pacientes que atenda as regras de migração de pacientes para o esus;  

Cadastro de pacientes simplificado, onde somente serão registradas informações da 

pessoa, incluindo os campos obrigatórios para exportação do cadastro para o e-sus;  

Cadastro de família onde serão registradas todas as informações de domicílio (conforme 

ficha de domicílio do e-sus) e das pessoas vinculadas a ele, permitindo acessar a partir 

do endereço todas as pessoas que compõe a família, sem a necessidade de buscas 

individuais a cada pessoa;  

Gerenciamento de cadastro de pacientes, permitindo atualizar o status do cadastro, 

registrando óbitos, permitindo também efetuar a unificação de cadastros duplicados e a 

separação de cadastros unificados erroneamente;  

Recepção dos pacientes deve ser possível pesquisando por nome, cartão nacional de 

saúde ou CPF;  

Na existência de homônimos na pesquisa do paciente o sistema deve apresentar lista 

contendo minimamente (nome, nome da mãe, data de nascimento) para que seja 

possível escolher o paciente correto para atendimento;  

Quando o paciente é selecionado devem ser apresentadas as informações de endereço 

e unidade de vinculação para verificação dos dados antes de confirmação da recepção;  

Deve ser permitido cadastrar um novo usuário diretamente da tela de recepção, 

facilitando assim o processo de trabalho;  

Durante a criação de um novo cadastro deve efetuar automaticamente a busca no 

CADSUS e caso exista o cadastro deve trazer as informações, evitando desta forma 

duplicidade de informações;  

Em todas as telas de atendimento deve ser exibido um resumo das informações 

importantes do prontuário, sem a necessidade de abrir telas complementares ou efetuar 

qualquer tipo de pesquisa, facilitando assim o trabalho dos profissionais de saúde – este 

resumo deve exibir pelo menos: alertas quanto a realização de exames, cadastros do 

paciente em programas de atenção continuada, situação vacinas em atraso, alergias;  

Permitir a assinatura dos atendimentos realizados no prontuário – com registro da 

assinatura na base de dados;  



 

 

Permitir a assinatura nos documentos impressos durante os atendimentos, sendo que os 

documentos impressos a partir de atendimentos de profissionais que possuam 

assinatura eletrônica, deverão ser assinados eletronicamente e impressos com QR-Code, 

permitindo validação – esta regra deve ser válida para todos os profissionais e não 

somente os médicos;  

Permitir o envio de documentos assinados eletronicamente para os pacientes;  

Permitir que todos os documentos que forem impressos contendo assinatura eletrônica 

deverão ser enviados diretamente para o aplicativo do paciente (se houver), entre eles 

devem constar – receitas, orientações, encaminhamentos para especialista, solicitação 

de exames, atestados.           

4.2. DA RECEPÇÃO  

Deve ser possível chamar os pacientes por meio de painel de chamada – com opções de 

atendimento geral e prioridades;  

Deve ser possível registrar informações de acompanhante do paciente – com as mesmas 

características da recepção do paciente, permitindo inclusive cadastrar a pessoa que será 

acompanhante;  

Deve ser permitido priorizar os pacientes de síndrome gripal, idosos, gestantes e outros;  

Deve ser possível escolher o atendimento buscado pelo paciente e encaminhar o paciente 

diretamente para a fila deste atendimento; 

Quando selecionado Procedimento ou farmácia deve permitir o encaminhamento direto 

para execução, sem a necessidade de passar pela fila destas ações. Esta funcionalidade 

possibilita que pacientes que vem a unidade apenas para buscar medicamentos ou fazer 

curativos, por exemplo, possam ser recepcionados diretamente no setor, sem a 

necessidade de retrabalho para os profissionais;  

Caso o paciente tenha pendências cadastrais (falta de cartão nacional, situação cadastral 

desatualizada etc.) deve emitir alerta para o profissional;  

Quando o paciente é selecionado, caso existam situações de falta de informações 

cadastrais deve ser aberto automaticamente o cadastro para que sejam feitas as 

correções necessárias.  

4.3. DA FILA DE ATENDIMENTO  

As filas de atendimento devem permitir a visualização por serviço (acolhimento, 

consultas, farmácia, procedimento etc.), e permitir a visualização por paciente;  

Nas filas de atendimento deve ser possível registrar as chamadas efetuadas ao paciente, 

retirar o paciente da fila e reavaliar a classificação de risco do paciente.  

  

4.4. DO ACOLHIMENTO DO PACIENTE  

Deve permitir o registro de queixas do paciente usando CIAP2 – permitindo inserir 

múltiplos códigos do CIAP2; 

Deve permitir o registro das informações clínicas básicas (pressão, temperatura, peso, 

altura, frequência cardíaca, frequência respiratória, glicemia capilar, saturação de O2, 

escala de coma de Glasgow;  

Deve permitir o registro da avaliação do profissional;  



 

 

Deve permitir agendar consulta médica para o mesmo dia ou para datas futuras;  

Deve permitir encaminhar diretamente para especialista (especialidades específicas 

como oftalmologia);  

Deve permitir priorizar o atendimento;  

Deve permitir registrar os marcadores de consumo alimentar;   

Deve permitir registrar a ficha de síndrome neurológica (Zika/Microcefalia); 

Deve permitir efetuar a prescrição de antitérmico;   

Deve permitir encaminhar para unidade/município responsável;  

Deve permitir efetuar o encaminhamento para pronto atendimento;  

Deve efetuar a assinatura eletrônica do atendimento de forma automática, através de 

login utilizando certificado digital.  

4.5. DA CONSULTA  

Permitir efetuar a chamada do paciente via painel de chamada; 

Permitir visualizar as informações registradas na pré-consulta – dados vitais e 

informações clínicas inseridas pela enfermagem e inserir estes dados, casos não seja 

efetuada pré-consulta; 

Deve respeitar a estrutura do SOAP para organização das informações; 

Permitir registrar o CIAP2 para informações Subjetivas, de Avaliação e de plano de 

cuidado; 

Permitir ao profissional visualizar todo o histórico do paciente, contendo pelo menos: 

folha de rosto do prontuário no padrão do e-sus, detalhe de todas as consultas realizadas 

inclusive com as descrições clínicas dos atendimentos, relação de medicamentos já 

prescritos, encaminhamentos a outros níveis de atenção, procedimentos realizados e 

resultados de exames; 

Permitir a partir da visualização do histórico fazer a impressão dos atendimentos com 

todos os detalhes registrados no prontuário; 

Permitir registrar nas informações subjetivas: o motivo do atendimento, história clínica 

do paciente, procedimento realizado; 

Caso o procedimento realizado tenha vinculação com programas de atenção continuada 

deve ser emitido alerta quanto a necessidade de cadastramento do paciente no 

programa; 

Permitir registrar nas informações de avaliação: a descrição da situação clínica do 

paciente e os diagnósticos do paciente, podendo registrar múltiplos diagnósticos – não 

deve haver limite máximo para diagnósticos secundários; 

Quando forem preenchidos CIAP2 o sistema deve sugerir os CIDs compatíveis par facilitar 

a busca por parte do profissional;  

No momento do preenchimento do CID deve ser possível obrigar o preenchimento do 

CIAP2 para CIDs não conclusivos (Z000 e outros);  

Quando forem registrados CID de notificação obrigatória, deve ser obrigatório o 

preenchimento de data de início dos sintomas e deve ser impresso o cabeçalho da ficha 

de notificação de forma automática;  



 

 

Permitir registrar as informações do plano de tratamento de forma descritiva e o CIAP2 

correspondente;  

No momento da gravação das informações do SOAP deve ser verificado 

automaticamente se o paciente pertence a algum programa de acompanhamento e caso 

as informações do programa não estejam atualizadas deve abrir a tela do programa para 

atualização das informações. Não deve ser necessária nenhuma ação complementar por 

parte do profissional para que a tela do programa seja aberta; 

Permitir agendar o retorno do paciente para o mesmo profissional ou agendar consulta 

com outro profissional da unidade, sem a necessidade de sair da tela de atendimento; 

Permitir encaminhar o paciente para especialista sem a necessidade de sair da tela de 

atendimento, permitindo também que já seja efetuado o agendamento do paciente via 

central de marcação de consultas pelo profissional, sem a necessidade de encaminhar o 

paciente para outro profissional; 

Permitir encaminhar o paciente diretamente para uma linha de cuidado especializado 

(equipe multiprofissional), o profissional da atenção básica deve fazer um único 

encaminhamento e o sistema no momento da confirmação de presença do usuário na 

unidade especializada deve inserir o paciente nas agendas de todos os profissionais que 

compõe a linha de cuidado. Sendo que estas agendas deverão ser feitas todas na mesma 

data, evitando assim deslocamentos desnecessários para o paciente (1 encaminhamento 

= N agendas no mesmo dia para profissionais diferentes que compõe a equipe 

multiprofissional); 

O profissional que encaminhar o paciente ao especialista a guia de encaminhamento 

deve ser impressa e assinada eletronicamente, permitindo a validação do documento a 

partir de QR Code;  

Permitir encaminhar o paciente para pronto atendimento registrando as condições que 

justificam o encaminhamento e o meio de transporte a ser utilizado; 

Permitir a solicitação de procedimentos, definindo prioridade do paciente na fila de 

espera e permitindo a pesquisa de procedimentos tanto direta na tabela, por nome 

quanto utilizando protocolos para solicitação de grupos de procedimentos; 

Permitir a solicitação de procedimentos utilizando protocolos deve ser possível efetuar 

a solicitação de todos os exames e procedimentos com apenas uma seleção, sem a 

necessidade de marcar cada exame/procedimento individualmente; 

Permitir na solicitação de procedimentos, imprimir as guias de procedimentos 

separados, sendo que procedimentos coletados dentro da unidade devem ser enviados 

para agendamento ou realização e procedimentos externos devem ser encaminhados 

para a central de procedimentos para agendamento da realização; 

0 paciente que possuir uma solicitação de procedimentos a guia de solicitação deve ser 

impressa assinada eletronicamente, permitindo a validação do documento a partir de 

QR Code; 

Permite registrar orientações ao paciente, sendo que estas orientações podem ser feitas 

em um texto livre e a partir da utilização de protocolos de orientações pré-definidas;  

Permite, quando forem registradas orientações a partir de protocolos deve ser possível 

selecionar o protocolo desejado e a partir daí editar o texto da orientação, excluindo ou 

incluindo informações para melhor atender a especificidade do paciente;  



 

 

Ao paciente receber uma orientação o documento de orientação deve ser impresso 
assinado eletronicamente, permitindo a validação do documento a partir de QR Code;  

Permite durante a prescrição de medicamentos, ser possível consultar o histórico de 

medicamentos já receitados para o paciente; 

Permite durante a prescrição de medicamentos, ser possível selecionar se o 

medicamento será de uso contínuo; 

Permite durante a prescrição de medicamento, ser possível utilizar protocolos para 

facilitar o trabalho do profissional. Quando o protocolo for selecionado deve trazer todos 

os medicamentos incluídos, permitindo a complementação ou retirada de itens 

individualmente; 

Permite durante a prescrição de medicamentos, ser possível copiar receitas anteriores do 

mesmo paciente; 

Permite na conclusão da prescrição de medicamentos, se impressas as receitas, 

executando a separação entre tipos de receitas – medicamentos de receituário simples 

devem se impressos separados de medicamentos de receituário carbonado e ou 

receituário carbonados devem ser emitidos dentro do padrão exigido; 

A receita de medicamento deve ser impressa assinada eletronicamente, permitindo a 

validação da receita a partir de QR Code; 

Na prescrição de medicamentos, toda a pesquisa deverá ser feita pelo próprio sistema, 

não poderá ser utilizada ferramenta de terceiros para busca de medicamentos ou 

vinculação com bases externas que impliquem no fornecimento de informações dos 

pacientes, dos profissionais da rede ou dos medicamentos prescritos; 

Permite ser possível realizar o atendimento compartilhado, onde mais de um profissional 

interage com o paciente, sendo que nesta situação todos os profissionais envolvidos 

deverão inserir seus login e senha para confirmar a participação no atendimento;  

Permite ser possível encaminhar o paciente para sala de observação, efetuando a 

prescrição inicial para admissão;  

Permite quando for efetuada prescrição para leito de observação o profissional imprimir 

o documento correspondente e assinar eletronicamente, podendo ser validado a partir 

de QR Code; 

Permite emitir atestado médico, declaração de comparecimento e atestado de síndrome 

gripal, sendo que todos os documentos devem ser assinados eletronicamente;  

Permite sempre que emitido atestado de síndrome gripal, registrar todos os contatos 

domiciliares do paciente, que também deverão permanecer afastados de suas 

atividades;  

Permite registrar informações de histórico de saúde, sendo minimamente: informações 

sobre sono e rastreamento de distúrbios do sono; recordatório alimentar; atividades 

físicas e lazer; uso de substâncias ilícitas; 

O registro das informações de histórico de saúde devem levar em conta a faixa etária do 

paciente, permitindo registro de informações específicas de cada faixa etária: crianças – 

informações sobre atividades escolares; adolescentes – medidas sócios-educativas; 

adultos – informações sobre sexualidade;  



 

 

A consulta de enfermagem deve conter toda a Sistematização de Ações de Enfermagem 

(SAE), com informações sobre: percepção sensorial do paciente; humidade da pele; 

atividade; mobilidade; nutrição; fricção e força; informações sobre ansiedade e agitação 

do paciente;  

Permite o registro de informações sobre alergias, sendo obrigatório o detalhamento por 

tipo de alergia: alergia a alimentos; alergia a animais; alergia a cosméticos; alergia a 

detergentes; alergia a fármacos (sempre que for registrada alguma alergia a fármaco esta 

informação deve ser mostrada a todo profissional no momento da prescrição de 

medicamentos); alergia a fungos; alergia a perfumes; alergia a plantas, alergia a pó; 

alergia a produtos químicos; e outras alergias; 

Permite registrar informações referentes a avaliação de Pé Diabético, contendo: roteiro 

de inspeção; rastreamento da sensibilidade protetora plantar; rastreamento de doença 

arterial periférica; exame do pulso MMII (os 4 itens do exame); avaliação de deformidade 

dos pés; avaliação histórica de úlcera ou amputação;  

Permite registrar informações referentes ao acolhimento de pessoa com deficiência, 

contendo: informações do cuidador; dados gerais da deficiência (tipo de deficiência, 

deficiência diagnosticada, qual o diagnóstico, diagnóstico de doença de base; grau de 

gravidade, necessidade de equipamentos/dispositivos especiais); 

Permite registrar informações específicas sobre deficiência: alimentação, locomoção, 

transferências, vestir-se; 

Permite registrar informações específicas de deficiências física e mental: controle de 

urina, controle de fezes, comunicação verbal, comunicação gestual, comunicação 

cognitiva, resolução de problemas, memória;  

Permite registrar informações específicas de deficiência auditiva: comunicação verbal, 

libras, leitura labial;  

Permite registrar informações sobre acompanhamento domiciliar: trazendo a ficha de 

elegibilidade de acompanhamento domiciliar com todas as informações de condições 

avaliadas; conclusão da avaliação com nível de complexidade e local de 

acompanhamento; local de permanência e informações do cuidador.  

  

 4.6. DO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL  

Permite registrar informações específicas do programa de saúde mental, sendo que a 

classificação da gravidade do caso deve ser calculada automaticamente a partir das 

respostas do questionário de avaliação;  

Permite registrar as informações do questionário de avaliação de saúde mental 

contendo: sintomas relacionados aos transtornos mentais comuns; sintomas 

relacionados aos transtornos mentais severos e persistentes; sintomas relacionados à 

dependência de álcool e outras drogas; sintomas relacionados a alterações na saúde 

mental que se manifestam na infância e/ou na adolescência; sintomas relacionados a 

alterações na saúde mental que se manifestam nos idosos.  

4.7. DO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS  



 

 

Permite registrar informações específicas sobre hipertensão e diabetes, contendo a 

classificação do paciente em: hipertenso; diabético tipo I e diabético tipo II; podendo 

marcar como hipertenso e diabético, mas não permitir selecionar simultaneamente os 2 

tipos de diabetes; 

Permite no registro das informações de hipertensos e diabéticos estratificar o risco 

automaticamente a partir do preenchimento dos protocolos de avaliação da condição 

clínica conforme protocolo de classificação e seguindo o padrão do Caderno de Atenção 

Básica da SESA – Hipertensão arterial Sistêmica e Diabetes Mélitus;  

Permite registrar informações referentes aos protocolos de avaliação clínica de 

hipertensos e diabéticos contendo os exames padrão do programa (glicemia capilar e 

plasmática, hemoglobina, creatinina, TFG, colesterol, ECG, etc); mantendo histórico de 

todos os resultados e permitindo a visualização individual dos resultados históricos de 

cada exame;  

Permite registrar informações referentes aos protocolos de avaliação clínica de 

hipertensos e diabéticos contendo complicações e problemas relacionados ao programa: 

fatores de risco cardiovascular; lesões de órgão alvo; condições clínicas associadas; sinais 

e sintomas de hiperglicemia; mantendo histórico de todos os resultados e permitindo a 

visualização individual dos resultados históricos de cada condição registrada;  

Permite a impressão da ficha de acompanhamento do programa de hipertensão e 

diabetes contendo as informações específicas do programa: dados vitais e 

antropométricos de todos os atendimentos desde a entrada do paciente no programa; 

medicamentos em uso; complicação e problemas relacionados ao programa; resultados 

de exames relacionados ao programa.  

4.8. DA SAÚDE DA CRIANÇA  

Permite registrar informações específicas sobre saúde da criança, estratificando 

automaticamente o risco a partir do preenchimento de questionários sobre complicações 

e problema, resultados de exames e intercorrências do ciclo de vida;  

Permite vinculação automática com o prontuário da mãe: caso o pré-natal da mãe tenha 

sido registrado no prontuário todas as informações do pré-natal devem ser migradas 

para o prontuário da criança no momento do cadastro no programa;  

Deve constar informações sobre o parto: com informações antropométricas da criança e 

resultados dos exames perinatais;  

Deve constar informações sobre o desenvolvimento psicomotor, apresentadas de forma 

visual seguindo o padrão da caderneta da criança do Ministério da Saúde versão mais 

recente;  

Deve constar informações sobre complicações e problemas da infância: fatores 

relacionados ao risco biológico; fatores relacionados ao estilo de vida; fatores 

relacionados ao risco sócio-econômico;  

Deve constar informações sobre intercorrências do período neonatal, sendo 

minimamente: reanimação na sala de parto, asfixia, infecção, doença da membrana 

hialina, doença pulmonar crônica, retinopatia da prematuridade, hemorragia 

Periintraventricular II a IV Grau, internação em UTI Neonatal;  

Deve constar informações sobre Teste de desenvolvimento de linguagem (UTAH) com 

perguntas definidas por idade conforme o protocolo.  



 

 

4.9. DA SAÚDE DO ADOLESCENTE  

Permite estratificar automaticamente o risco a partir do preenchimento de questionários 

sobre complicações e problema, resultados de exames e intercorrências do ciclo de vida; 

Devem constar informações sobre complicações e problemas do desenvolvimento: 

fatores relacionados ao risco biológico; fatores relacionados ao estilo de vida; fatores 

relacionados ao risco sócio-econômico;  

Devem constar informações sobre desenvolvimento puberal, sendo que estas 

informações deverão ser apresentadas em formato visual (imagens) facilitando assim a 

interpretação das informações por parte dos profissionais, as imagens apresentadas 

devem estar relacionadas ao sexo do paciente e devem representar as fases do 

desenvolvimento puberal desde o infantil até o adulto;  

Devem constar informações sobre idades de ocorrência de: telarca, menarca, pubarca, 

espermarca (obedecendo a apresentação de informações correspondentes apenas ao 

sexo do paciente em atendimento);  

Devem constar informações sobre Teste de desenvolvimento de linguagem (UTAH) com 

perguntas definidas por idade.  

4.10. DA SAÚDE DA MULHER  

Permitir a definição de situação inicial do cadastro contendo: gestante, não gestante, 

climatério. 

Permitir o registro de informações referentes aos antecedentes obstétricos:  

quantidade de gestações, tipo de parto, complicações na gestação, etc; 

Deve, caso a mulher esteja classificada como não gestante permitir o registro de 

informações referentes ao planejamento familiar contendo: métodos anticoncepcionais 

em uso, registro de complicações e problemas com anticoncepcionais;  

Permitir o registro de informações referentes a prevenção e controle do câncer, 

contendo: questionário de acompanhamento de risco de câncer ginecológico, histórico 

familiar e condições biológicas;  

Permitir o registro de informações referentes a prevenção e controle do câncer, 

contendo: risco da paciente (NIC e HPV), controle histórico de câncer de mama (BIRADS 

e Estado), informações do tratamento, plano de cuidado;  

Permitir o registro de informações referentes ao controle e acompanhamento do câncer 

de colo de útero;  

Permitir a solicitação de exame citopatológico de colo do útero, com preenchimento de 

toda a ficha de acompanhamento;  

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como em climatério, permitir inserção de 

informações referentes a: atrofias, cistite bacteriana, dispareunia, distúrbios 

neurovegetativos, osteoporose, vulvo vaginites;  

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar a estratificação 

automática do risco gestacional baseada em parâmetros de resultados de exames, 

complicações e problemas e inscrição em outros programas de atenção continuada (ex. 

gestante que já está cadastrada no programa de hipertensão deve entrar no programa 

de gestante já sendo de alto risco devido a sua hipertensão);  



 

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o registro de 

informações do pré-natal: data da última menstruação (cálculo automático da data 

provável do parto; registrar informação sobre o planejamento da gestação; registrar 

informação sobre tipo da gestação (única, gemelar, tripla ou mais);  

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o registro de 

informações das consultas do pré-natal: idade gestacional, peso, PA, palpação do útero, 

altura uterina, posição do colo, dilatação do colo, posição fetal, BCF, risco gestacional, 

edema, resultado da ultrassonografia;  

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o registro de 

informações das intercorrências da gestação atual referentes ao trabalho, situação 

conjugal, situações relacionadas a saúde da gestante, tanto adquiridas no período 

gestacional quanto relacionadas a saúde geral da paciente que possam impactar no risco 

gestacional;  

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o registro de 

informações dos resultados de exames do período gestacional, mantendo histórico dos 

mesmos a permitindo a consulta individual de cada exame com seus resultados 

ordenados cronologicamente: VDRL, parcial de urina, glicemia, HB, HT, coombs indireto, 

HBsAg IgG, HBsAg IgM, Toxoplasmose, HIV, Hepatite B, Urocultura, Urina Rotina; 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o registro de 

orientações ao companheiro;  

Deverá estiver cadastrada como gestante, efetuar o registro de informações de 

puerpério e interrupção da gestação: sendo registrado parto devem constar – data, dias 

de internamento, local do parto, tipo do recém nato, peso ao nascer, comprimento, 

apgar 1º minuto, apgar 5º minuto, tipo de parto, patologias, malformação, classificação 

do recém-nato, teste da orelhinha, hipotireoidismo, fenilcetonúria, fibrose cística, 

anemia falciforme, teste do olhinho, teste do coração, perímetro cefálico, perímetro 

torácico; sendo registrado interrupção de gestação devem constar – data, dias de 

internação, motivo de interrupção;  

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante e houver o parto, todas as 

informações registradas referentes ao recém-nato devem ser migradas para o prontuário 

da criança assim que ela for cadastrada no programa.  

4.11. DA SAÚDE DO IDOSO  

Deve ser realizada de forma automática a estratificação de risco baseado no índice de 

vulnerabilidade IVCF20;  

Devem ser registradas as informações do IVCF20: auto-percepção da saúde;  

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a atividades da vida diária: 

AVD instrumental, AVD básica;  

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a situação cognitiva: 

cognição, humor;  

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a mobilidade e força: 

alcance, preensão e pinça, capacidade aeróbica e muscular, marcha;  

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a comunicação:  

visão, audição;  



 

 

Devem ser registradas as informações do IVCF20 referentes a outras comorbidades: 

continência esfincteriana, comorbidades múltiplas;  

Devem ser registradas as informações quanto a: atividades básicas e mobilidade:  

teste de mobilidade; quedas; repercussão da queda; 

Devem ser registradas as informações quanto a testes de manutenção de condição 

clínica: Teste de cognição; Teste para deficiência Visual; Teste para deficiência auditiva.  

4.12. DA FARMÁCIA/ GESTÃO DE MEDICAMENTOS  

Ao entrar para efetuar a entrega de medicamento o sistema emita automaticamente 

aviso de alergia a medicamentos;   

Permitir em caso de entrega de medicamento para receitas efetuadas na unidade, trazer 

todas as informações do paciente e dos medicamentos prescritos;  

Permitir em caso de prescrição de medicamento feita fora da unidade o registro das 

informações do profissional prescritor, do paciente e dos medicamentos prescritos;  

Permitir controlar várias farmácias dentro da mesma unidade;  

Permitir registrar a informações da pessoa que efetuou a retirada caso não seja o próprio 

paciente;  

Permitir quando selecionar um medicamento para entrega, trazer todos os lotes 

disponíveis no estoque da farmácia, permitindo que o profissional registre de que lotes 

está entregando;  

Permitir no momento da entrega, efetuar o controle, garantindo que a quantidade total 

do medicamento seja idêntica a soma dos lotes entregues. Caso não seja idêntica não 

deve permitir a conclusão da entrega;  

Permitir no momento da entrega, diferenciar as receitas em cores (branca, carbonada, 

azul, amarela), facilitando assim a visualização por parte dos profissionais;  

Permitir no momento da entrega do medicamento, emitir alerta caso o medicamento já 

tenha sido entregue anteriormente – em intervalo menor do que o previsto para uma 

nova retirada;  

Permitir no momento da entrega do medicamento, emitir recibo de entrega dos 

medicamentos para assinatura do paciente ou representante;  

Permitir no momento da entrega do medicamento, caso não seja entregue 

integralmente a quantidade prescrita, emitir recibo de pendência de entrega para o 

paciente;  

Permitir no momento da entrega do medicamento, visualizar todo o histórico de 

medicamentos do usuário;  

Deverá permitir controlar os estoques de itens de cada farmácia;  

Deverá permitir o cadastramento de várias farmácias na mesma unidade e controlar o 

estoque de cada uma delas individualmente;  

Deverá permitir realizar entregas diretas ao paciente, a partir de receitas internas ou 

externas;  

Deverá permitir realizar movimentações administrativas de entrada e saída de itens;  

Deverá permitir ser possível realizar inventário dos itens em estoque; sendo possível 

inventariar os itens individualmente, sem a necessidade de bloquear todos os itens.  



 

 

4.13. DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  

Permitir, caso o procedimento tenha sido prescrito em atendimento dentro da unidade 

já trazer as informações do paciente e do procedimento preenchidas e solicitar apenas a 

confirmação da execução; 

Permitir, caso o procedimento tenha origem em prescrição externa, registrar a 

informação do profissional solicitante, dos procedimentos solicitados e dos dados 

clínicos do paciente;  

Permitir registrar informações sobre sua realização.  

4.14. DA ODONTOLOGIA  

Todos os atendimentos devem ser baseados em odontograma digital;  

Permitir realizar diagnósticos diretamente nos dentes e arcada dentária, que devem ser 

registrados visualmente no odontograma, diferenciando por cores cada situação de 

forma a facilitar o trabalho dos profissionais; 

Permitir acompanhar todo o tratamento pelo odontograma, todo procedimento 

realizado deve refletir diretamente na imagem do odontograma;  

Permitir fazer o acompanhamento de toda a situação de saúde do paciente, visualizando 

o histórico multi-profissional;  

Permitir ações em saúde bucal tanto individuais quanto coletivas que devem ser 

registradas durante no prontuário;  

Permitir registrar informações para estratificação de risco, sendo o resultado da 

estratificação calculado automaticamente a partir de parâmetros definidos;  

Permitir registrar a realização do procedimento de primeira consulta odontológica anual, 

e em caso de não registro deste procedimento para paciente que não tenha realizado 

ainda sua consulta anual o sistema deve informar e solicitar confirmação quanto ao não 

faturamento; 

Permitir registrar questionário de anamnese em saúde bucal; 

Permitir registrar visualmente situações de problemas de: dentística, endodontia, 

periodontia;  

Permitir a possibilidade de visualizar no odontograma tratamentos anteriores realizados 

– permitindo a seleção do período a ser apresentado;  

Permitir dentro do tratamento visualizar ações já realizadas e ações pendentes de 

realização na mesma imagem do odontograma.  

  

4.15. DAS AGENDAS  

Permitir efetuar a montagem das agendas no mínimo com os seguintes campos: 

profissional; procedimento; data de início; data final; dias da semana que a agenda estará 

disponível; horário inicial; horário final; número de pacientes; exigência de pré-consulta; 

se a agenda refere-se a teleatendimento;  

Permitir sempre que uma agenda for criada com exigência de pré-consulta o paciente 

recepcionado e encaminhado para consulta deve passar previamente por atendimento 

de enfermagem (pré-consulta) e somente após a conclusão deste atendimento deve ser 

encaminhado a fila do profissional para o qual a consulta foi agendada;  



 

 

Permitir que as agendas geradas, deverão ser consultadas em formato de calendário, 

facilitando a visualização das vagas disponíveis e já utilizadas;  

Permitir ser possível efetuar bloqueios, permitindo selecionar: profissional; o 

procedimento; data de início e fim; sendo que o bloqueio deverá permitir ser efetuado 

para o período todo ou apenas para faixas de horário específicas;  

Permitir efetuar o remanejamento de agendas, sendo este remanejamento possível 

tanto do mesmo profissional, alterando apenas a data quanto alterando tanto data 

quanto profissional;  

Permitir o remanejamento de pacientes e ainda permitir remanejar todos os pacientes 

de uma determinada agenda para outra e também remanejar individualmente cada 

paciente para uma nova agenda;  

Permitir realizar encaixes de pacientes.  

4.16. DAS POLICLINICAS E/OU CENTROS CIRÚRGICOS 

Deverá conter para policlínicas, um prontuário estruturado para atenção especializada, 

garantindo o registro de informações de consultas e procedimentos cirúrgicos;  

Permitir estruturar a recepção baseada em confirmação de encaminhamento, não sendo 

possível recepcionar diretamente um paciente que não tenha sido encaminhado 

previamente; esta confirmação do encaminhamento deve ser feita a partir de número 

do encaminhamento do sistema, constante na guia emitida para o paciente no momento 

da reserva;  

Permitir a confirmação de comparecimento. Caso o paciente tenha sido encaminhado 

para uma linha de cuidado deve inserir o paciente nas agendas de todos os profissionais 

que compõe a linha de cuidado, confirmando a presença do paciente nas agendas de 

todos os profissionais;  

Permitir que as consultas devem ter as mesmas funcionalidades das consultas do AME, 

utilizando a mesma interface visual, garantindo assim que os profissionais não tenham 

dificuldades;  

Deverá permitir a criação de agendas para procedimentos e agendar pacientes dentro 

dos parâmetros das agendas criadas;  

Deverá apresentar a lista mapa de cirurgias do dia contendo: informações do paciente; 

situação; prescrições de enfermagem (SAE); prescrições médicas;  

Deverá controlar as prescrições de enfermagem (SAE) Pré, Infra, RPA e Pós Cirúrgica; 

prescrições médicas Pré, Intra e Pós Cirúrgica;  

Deverá permitir a enfermagem registrar a checagem da prescrição médica:  

cancelar; bolar; realizar; registrando o horário de cada ocorrência;  

Deverá permitir a enfermagem registrar o controle dos sinais vitais; checagem da 

prescrição de enfermagem; evolução de enfermagem; anotações de enfermagem;  

Deverá permitir registrar as informações sobre anestesia; tipo de anestesia, evoluções; 

anotações;  

Deverá permitir registrar a equipe cirúrgica; procedimentos realizados; evoluções; 

anotações;  



 

 

Deverá permitir a criação de protocolos para SAE: prescrição; diagnósticos; 

medicamentos. 

4.17. DA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS ESTADUAL E FEDERAL  

Deve estar Integrado aos sistemas federal: E-SUS, SIA-SUS, SI-PNI, CADSUS, CNES, SIGTAP, 

RNDS, bem como quando houver a disponibilidade de integração com o sistema estadual 

CARE a mesma ser realizada imediatamente; 

Permitir efetuar e exportação de informações de cadastros e atendimentos para a base 

municipal do e-sus, conforme versão 4.1.12 ou superior, usando o padrão THRIFT – 

Comprovar por declaração do licitante;  

Permitir efetuar a exportação da produção das unidades para o SIA-SUS, sendo BPA-C, 

BPA-I e RAAS – Comprovar por declaração do licitante;  

Permitir efetuar a exportação da movimentação de imunobiológicos para SI-PNI – 

Comprovar por declaração do licitante; 

Permitir efetuar a consulta a base nacional de cadastros de pessoas CADSUS de forma 

on-line, trazendo todas as informações registradas na base nacional, evitando assim a 

duplicação de cadastros – Comprovar por declaração do licitante;  

Permitir efetuar a importação dos arquivos do CNES para atualização de informações de 

unidades e profissionais. Devem ser importadas informações das unidades, dos 

profissionais cadastrados e das vinculações entre profissionais e unidades, garantindo 

assim compatibilidade de informações para a correta aplicação das críticas quando da 

execução de procedimentos nas unidades de saúde – Comprovar por declaração do 

licitante;  

Permitir efetuar a importação do SIGTAP, tabelas de procedimentos e diagnósticos 

garantindo a atualização do sistema e a correta aplicação das regras de faturamento do 

Ministério da Saúde – Comprovar por declaração do licitante.  

4.18. RELATÓRIOS GERENCIAIS  

Deverá permitir visualizar a quantidade de medicamentos entregues – por unidade 

consumidora; por medicamento – com percentual de quantidade de medicamentos 

entregues em relação a quantidade de medicamentos prescritos;  

Deverá permitir visualizar a quantidade de consultas realizadas por cada profissional com 

o tempo utilizado em cada consulta e o tempo médio das consultas;  

Deverá visualizar a produção individual de cada profissional permitindo criar filtros e 

ordenações por qualquer dos campos do relatório, contendo pelo menos: unidade de 

atendimento; profissional; ocupação; procedimento realizado; equipe;  

Deverá fazer o acompanhamento de filas de espera de consultas e procedimentos 

permitindo visualizar a posição de cada paciente na fila, data de entrada na fila, 

prioridade do paciente, procedimento que está aguardando;  



 

 

Deverá fazer o acompanhamento de pacientes crônicos permitindo visualizar a 

estratificação de risco do paciente em cada programa, se está ativo ou não no programa, 

datas programadas para os próximos atendimentos, unidade de cadastro e unidade 

responsável pelo acompanhamento, micro-área de residência; podendo filtrar e ordenar 

por qualquer um dos campos do relatório; permitindo a gravação de nova visão do 

relatório a partir dos filtros criados; permitindo exportar informações para (xlsx, pdf, ods, 

csv, jpeg);  

Deverá fazer o acompanhamento de diagnósticos (CID) – apresentando casos com 

localização geográfica – diretamente em mapa, sem a necessidade de exportar 

informações ou entrar em outro aplicativo para visualizar o mapa.  

4.19. DA TELEMEDICINA  

Deve ser uma ferramenta de integradas ao prontuário eletrônico do paciente; 

Deverá estar vinculada à página web disponibilizada para a população, sendo as 

funcionalidades de teleatendimento e recebimento de documentos assinados 

eletronicamente partes do aplicativo geral;  

Deverá disponibilizar conexão de áudio e vídeo entre o profissional e o paciente, com a 

possibilidade de conversação via chat;  

Deverá estar totalmente integrada a interface do prontuário garantindo que o 

profissional continue tendo as mesmas ferramentas da consulta presencial, trabalhando 

na mesma interface de sistema;  

Na interface do sistema deverá estar disponível funcionalidade para que o profissional 

inicie a chamado de vídeo com o paciente;  

Deverá garantir o envio de documento assinados eletronicamente diretamente para o 

aplicativo do paciente.  

4.20. DO CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA  

Deverá permitir o cadastramento de custo médio dos procedimentos individualmente, 

garantindo que no controle das reservas financeiras serão utilizados valores mais 

próximos do faturamento real do que os valores fixos da tabela SIGTAP;  

Deverá permitir o cadastramento de custo médio de procedimentos por prestador, 

garantindo que as diferenças estruturais dos prestadores que acarretam diferenças no 

custo final dos procedimentos sejam respeitadas quando da reserva financeira para 

execução destes procedimentos – com isto um mesmo procedimento quando solicitado 

pelo prestador A terá um valor abatido do teto superior ou inferior ao mesmo 

procedimento solicitado pelo prestador B, tornando a visão do gestor mais próxima da 

realidade;  

Deverá permitir o registro da contratualização dos prestadores, contendo todo o detalhe 

dos contratos, com limites físicos e financeiros, podendo tratar tanto por blocos, com 

tetos definidos para o prestador como um todo e podendo descer o detalhamento até o 

nível de cada procedimento individualmente; 

Deverá permitir acompanhar os saldos financeiros disponíveis, indicando quais 

prestadores estão com saldos baixos e permitindo detalhar o consumo até apresentar o 

consumo individual de cada procedimento programado para o prestador; 



 

 

Deverá permitir no registro da programação dos prestadores ser respeitado o teto global 

estabelecido pelo Consorcio, não permitindo que a soma da programação dos 

prestadores seja superior ao teto estabelecido; 

Deverá efetuar o controle do consumo dos recursos de cada prestador, sendo que para 

cada procedimento agendado o valor já deve ser abatido do teto, garantindo assim que 

não existam agendamentos de procedimentos que não poderão ser executados por falta 

de disponibilidade financeira;  

Deverá permitir o registro da pactuação intermunicipal, contendo todo o detalhe dos 

contratos, com limites físicos e financeiros, podendo tratar tanto por blocos, com tetos 

definidos para o consorcio como um todo e podendo descer o detalhamento até o nível 

de cada procedimento individualmente;  

Deverá permitir acompanhar os saldos financeiros disponíveis, indicando quais 

municípios estão com saldos baixos e permitindo detalhar o consumo até apresentar o 

consumo individual de cada procedimento pactuado junto ao consorcio; 

Deverá permitir no registro da pactuação dos municípios ser respeitado o teto global 

estabelecido pelo consorcio gestor, não permitindo que a soma da pactuação seja 

superior ao teto estabelecido;  

Deverá permitir efetuar o controle do consumo dos recursos de cada município, sendo 

que para cada procedimento agendado o valor já deve ser abatido do teto, garantindo 

assim que não existam agendamentos de procedimentos que não poderão ser 

executados por falta de disponibilidade financeira.  

4.21. DA GESTÃO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE  

Deverá permitir a parametrização dos procedimentos, definindo: se o procedimento 

utiliza fila de espera; se a fila de espera agenda automaticamente quando vagas são 

liberadas; formato das cotas de distribuição (demanda livre, por população) – no caso de 

distribuição por população deve ser cadastrada população para cada uma das unidades 

solicitantes e a quantidade de vagas disponíveis para o procedimento deve ser dividida 

proporcionalmente a esta população; percentual das vagas que deverá ser de uso 

exclusivo da central de regulação;  

Deverá permitir utilizar estrutura de regionalização, definindo um procedimento e uma 

unidade executora deve ser possível vincular quais unidades solicitantes poderão 

encaminhar pacientes; as ofertas desta unidade executora deverão aparecer apenas 

para as unidades solicitantes vinculadas a ela; 

Deverá permitir ser possível parametrizar orientações a serem inseridas nos 

comprovantes de agendamento, estas orientações devem ser cadastradas por unidade 

e por procedimento;  

Deverá permitir efetuar o cadastro das agendas dos prestadores com os seguintes 

campos: procedimento; data e hora inicial e final; quantidade de vagas por dia; faixa 

etária e sexo dos pacientes; se a agenda é restrita ao estabelecimento realizador – neste 

caso apenas o estabelecimento realizador poderá incluir pacientes nesta agenda;  



 

 

Deverá permitir efetuar o bloqueio de agendas criadas, sendo que deve ser possível 

definir os dias e faixa de horário em que o bloqueio será inserido (exemplo: uma agenda 

de cardiologia criada para todos os dias da semana das 08:00 às 12:00 foi bloqueada 

terças e quintas das 08:00 às 09:59, todos os outros horários devem continuar 

disponíveis, tanto nos dias da semana não bloqueados quanto nos horários não 

bloqueados); 

Deverá permitir efetuar gestão de fila de espera por procedimento permitindo a 

estruturação dos processos de regulação: deve ser possível ao regulador devolver o 

pedido ao solicitante para que sejam incluídas novas informações; o solicitante deve 

poder atualizar as informações, inclusive anexando documentos e devolver ao regulador; 

o regulador deve poder priorizar solicitações na fila; o regulador deve poder agendar 

pacientes a partir da fila de espera;  

Deverá permitir na fila de espera efetuar automaticamente os agendamentos de 

procedimentos diariamente, utilizando vagas que foram abertas; os agendamentos 

devem respeitar a ordem de prioridade definida pelos reguladores; 

Deverá permitir o encaixe de pacientes em vagas de pacientes faltosos, evitando a perda 

de consultas e procedimentos.; 

Deverá permitir para todos os procedimentos autorizados refletir no consumo 

quantitativo e financeiro da programação dos prestadores.  

 

4.22. DO CONTROLE DE FROTAS/VIAGENS (TRANSPORTE SANITÁRIO) 

Permitir a cadastro de veículos com todos os dados necessários para acompanhamento 

e utilização: modelo; placa; ano; combustível; equipamentos; seguro com validade e 

franquia; se é veículo alugado conter a locadora e validade do contrato; revisões com 

data prevista, quilometragem prevista, data da realização, quilometragem de realização; 

ocorrências do veículo com tipo da ocorrência, motorista envolvido, data; manutenção 

realizadas contendo a oficina, data e valor; 

Permitir o cadastro de motoristas com as informações completas para vinculação ao tipo 

do veículo que pode conduzir: dados de identificação; carteira de motorista com 

categoria e validade; adiantamentos de valor para viagens feitos ao motorista; 

Permitir o registro de utilização do veículo contendo: o veículo utilizado; motorista; data 

e hora de início e final de utilização; 

Permitir o registro dos abastecimentos contendo: veículo; motorista; posto de 

combustíveis; quilometragem; quantidade abastecida; valor; 

Permitir o registro de viagens com as seguintes informações: veículo; motorista; local de 

origem; local de destino; data e hora de saída; data e hora de retorno; quilometragem 

estimada; passageiros; 

Deverá no cadastro de passageiros de cada viagem ser possível preencher as 

informações necessárias para o faturamento da viagem junto ao SIA-SUS sendo elas: 

dados pessoais; se é paciente ou acompanhante; se ocupa lugar no veículo (pode ser 

criança de colo); motivo da viagem; se a viagem é somente de ida ou de ida e volta; 

Deverá no faturamento junto ao SIA_SUS seguir todas as regras do SIGTAP para garantir 

o correto recebimento dos recursos. 

 



 

 

4.23. DO APLICATIVO POPULAÇÃO 

O aplicativo para a população deve estar disponível tanto para iOS quanto para Android; 

Permitir o cadastro do cidadão vinculando com a base de prontuário a partir do CPF 

(documento atualmente recomendado pelo Ministério da Saúde); 

Permitir o cadastramento de dependentes; 

Deve apresentar informações sobre o histórico de saúde do usuário, seguindo o padrão 

da folha de rosto do e-sus, contendo: últimos atendimentos; problemas/ condições/ 

alergias; medicamentos ativos; lembretes / outros antecedentes; 

Deve apresentar as informações sobre histórico de saúde dos dependentes caso estes 

estejam selecionados no aplicativo; 

Deve apresentar o histórico de vacinas do usuário, informando se a carteira vacinal está 

em dia ou existem vacinas em atraso; ocorrendo vacinas em atraso deve exibir a lista de 

vacinas pendentes; 

Deve apresentar o histórico de vacinas dos dependentes no mesmo formato do histórico 

de vacinas do usuário; 

Permitir ao usuário efetuar a confirmação de agendamento diretamente pelo aplicativo, 

sem a necessidade de entrar em contato com sua unidade de saúde; também deve ser 

possível o usuário recusar uma agenda, sendo que neste caso ele deverá voltar para a 

fila de espera; 

Permitir após a confirmação do agendamento por parte do usuário que o sistema envie 

ao aplicativo o código de confirmação e os dados do agendamento; sendo que estas 

informações serão utilizadas pelo usuário para confirmar sua recepção na data do 

atendimento, sem a necessidade de levar qualquer guia impressa; 

Permitir que o aplicativo envie pesquisa de satisfação ao usuário após qualquer 

atendimento que ele tenha recebido tanto na rede própria quanto agendado via central 

de regulação; esta pesquisa de satisfação deve refletir as ações pelas quais o usuário 

passou (ex.: recepção, acolhimento, consulta médica e farmácia) – a pesquisa enviada 

neste caso deve conter 4 perguntas, uma para cada ação – permitindo assim a avaliação 

individual de cada profissional que interagiu com o paciente; 

Permitir que, a partir das pesquisas de satisfação respondidas, seja possível monitorar o 

índice de satisfação geral; satisfação por unidade de atendimento e satisfação por 

profissional; 

Permitir enviar notícias do consorcio para os usuários: estas notícias devem ser 

apresentadas como manchetes que podem ser abertas e lidas; permitindo desta forma 

monitorar o percentual de notícias que efetivamente são lidas; 

Permitir as funcionalidades de teleatendimento; efetuando a realização de vídeo 

chamadas entre profissional e paciente utilizando o aplicativo como canal de 

comunicação. 

Permitir as funcionalidades de chat de atendimento; efetuando a solicitação de contato 

entre profissional médico da APS com o profissional médico especialista do AME. 

 

5. DO SERVIÇO DE DATA CENTER 



 

 

A CONTRATADA deve incluir nos seus custos, a infraestrutura de hospedagem de dados e 

disponibilidade de acesso via WEB, com características mínimas de segurança e 

disponibilidade conforme descrito abaixo:  

5.1.  Data Center com Alta Performance - 7/24 -, que atenda todos os critérios de  

Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança Tecnológica (anti-hackers);  

5.2. Servidores (aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando com componentes que 

ofereçam redundância no ambiente acessado pelos usuários e também quanto às questões 

relativas às Seguranças Física e Tecnológica e Backups; 

5.3.  Firewall.  

5.4.  Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a demanda e 

com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB aos usuários 

do sistema;  

5.5.  Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a proteção contra 

“roubo de informações” que possam ocorrem através de ataques realizados por pessoas de 

fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente disponibilizado;  

5.6.  Sistemas gerenciadores de banco de dados;  

5.7.  Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backup’s);  

  5.8.  Deve estar obrigatoriamente instalado no Brasil.  

6. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL  

A CONTRATADA atenderá aos chamados da CONTRATANTE, sempre que a mesma solicitar, 

para resolver questões mais urgentes, que não possam aguardar a resposta por e-mail e não 

se enquadrem como questões operacionais de software.   

6.1. Todas as despesas decorrentes destes deslocamentos são de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

6.2. Estão inclusos no suporte:  

6.2.1. Correções de problemas (bugs) no software e as devidas atualizações de versões 

mantendo-o sempre atualizado;  

6.2.2. Correções de eventuais falhas no funcionamento da solução;  

6.2.3. Atualizações necessárias para garantir a compatibilidade com os sistemas de base 

federal;  

6.2.4. O SLA (Service Level Agreement), ou Acordo de Nível de Serviço para a Manutenção 

será 5/8 ou seja: 5 dias por semana por 8 horas, no horário comercial, com prazo máximo de 

primeiro atendimento em 4 horas, a partir do acionamento por telefone e/ou e-mail;  

6.2.5. Fica acordado entre as partes o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para 

a normalização operacional da solução em caso de falha que impeça a utilização, prazo este, 

contado a partir da comunicação, pela CONTRATANTE, do problema ao fornecedor do serviço 

de manutenção;  

6.2.6. Deverão ser estabelecidos níveis de prioridade para atendimento aos chamados de 

acordo com a severidade do problema, a critério da CONTRATANTE;  

6.2.7. Todo atendimento deverá ser registrado em relatório técnico detalhado, e 

encaminhado posteriormente à LICITANTE onde se explicite o diagnóstico/solução 

implementada;  

7. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA  



 

 

Esse serviço será destinado ao desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pela 

CONTRATANTE. A solicitação de novas funcionalidades a serem desenvolvidas deve seguir 

o roteiro abaixo.  

7.1. A solicitação deve ser efetuada formalmente via Software específico fornecido pela 

CONTRATADA para abertura de chamados; 

7.2. A CONTRATADA deverá orçar a quantidade de horas necessárias para a execução da 

tarefa;  

7.3. A CONTRATANTE deverá aprovar o orçamento apresentado;  

7.4. A funcionalidade será desenvolvida e disponibilizada para que a CONTRATANTE 

homologue o produto;  

7.5. Estando homologada a funcionalidade será colocada em produção e a CONTRATADA 

poderá faturar as horas de desenvolvimento utilizadas;  

7.6. Somente serão consideradas para fins de faturamento de horas de desenvolvimento as 

funcionalidades que não compuserem estruturas necessárias para a compatibilidade do 

sistema com os sistemas de base federal, bem como funcionalidades necessárias para 

utilização das rotinas básicas operacionais do sistema, sendo que estas funcionalidades 

caso sejam necessárias, deverão ser desenvolvidas sem custo adicional ao 

CONTRATANTE;  

8. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA:  

Esse serviço será destinado a implantação e Treinamento que deve seguir o roteiro abaixo.  

8.1. A solicitação deve ser efetuada formalmente;  

8.2. A implantação ocorrerá dentro de cronograma definido entre as partes;  

8.2.1. A implantação do sistema terá o prazo improrrogável de 30 dias; 
8.2.2. Os treinamentos iniciais deverão ocorrer simultaneamente a implantação;  
8.3. Estando homologada a implantação e o treinamento a CONTRATADA poderá faturar as 

horas de implantação e treinamento utilizadas;  

8.4. A quantidade de horas e ser faturada será a quantidade efetivamente utilizada e 

aprovada pela CONTRATANTE;  

8.5. Sendo considerados profissionais toda a equipe que irá utilizar o sistema – Médicos, 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Odontólogos, Técnicos de Higiene bucal, 

Auxiliares de consultório dentário, Farmacêuticos, Psicólogos, Nutricionistas, 

Fisioterapeutas, Educadores Físicos, demais profissionais da saúde e profissionais 

administrativos da unidade; 

8.6. A empresa deverá, durante o contrato, fornecer treinamento a todos os profissionais 

designados pela CONTRATANTE, que irão utilizar e atuar como multiplicadores do 

sistema, orientando-os na operação das funções e implementações;   

8.7. A infraestrutura utilizada para os treinamentos será fornecida pela CONTRATANTE e 

contempla:  

8.7.1. Local físico adequado;  

8.7.2. Equipamentos de projeção ou Multimidia;  

8.7.3. Estações de trabalho para os treinandos;  

8.7.4. Acesso à internet; 

8.8. Todo o material usado para o treinamento será de responsabilidade da CONTRATADA. 

O treinamento deverá constar de:   



 

 

8.8.1. Apresentação das funcionalidades, contemplando o funcionamento e as implicações 

nos processos diários.   

8.8.2. Treinamento específico de cada atividade ligada à operação do sistema, setores 

operacionais, administrativos e de gestão.   

8.8.3. Capacitação individual para a utilização das funcionalidades no trabalho diário com 

formação em grupos de atividades afins ou relacionadas.   

8.9. Deverá haver por escrito o registro de presença dos participantes, sendo que cada 

evento de treinamento não deverá conter mais de 10 participantes.   

8.10. Os treinamentos das equipes profissionais poderão ser solicitados pela CONTRATANTE 

a qualquer tempo durante o período do contrato.   

8.11. Alterações no sistema que impliquem em mudanças ou entrega de novas 

funcionalidades deverão ser acompanhadas de treinamento complementar.   

8.12. Os novos profissionais, que ingressarem no serviço, deverão ser treinados em grupo 

ou individualmente, se for o caso, não havendo necessidade de formar turmas para 

ministrar o treinamento.   

8.13. A equipe do CONTRATANTE a ser treinada será composta por profissionais da área de 

Saúde e/ou TI;   

8.14. Será considerado como treinamento concluído quando a equipe da unidade treinada 

apresentar:   

8.14.1. 100% das rotinas administrativas forem treinadas via sistema;   

8.14.2. 100% dos profissionais estiverem treinados;   

8.14.3. 90% dos profissionais estiverem aptos a utilizar o sistema em sua rotina diária.   

8.14.4. Gerência treinada e apta a gerar os relatórios de acompanhamento das atividades.   

8.14.5. A implantação deverá ser homologada pela equipe técnica da CONTRATANTE.  

9. DA PROVA DE CONCEITO – DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO 

A fim de demonstrar previamente os requisitos dos sistemas descritos, a empresa deverá 

montar um ambiente de demonstração conforme especificado abaixo.  

Após a decisão do pregoeiro referente à classificação da proposta de menor lance, a licitante 

classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar TODAS AS 

FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE (roteiro para apresentação no ANEXO POC - 001), para 

verificação dos itens exigidos neste Termo de Referência.  

A CONTRANTE disponibilizará apenas o local para apresentação, acesso à internet, 

mobiliário, projetor de mídia ou audiovisual.  

A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação, não podendo exceder 

de 8 (oito) horas diárias. 

Será admitida a presença dos demais licitantes durante a apresentação do sistema, ficando 

desde já vedada a manifestação escrita ou oral por parte dos licitantes no decorrer da 

apresentação, podendo se manifestar via oportunidades de recursos previstos nas fases 

posteriores.  

Durante a análise do sistema, a administração fará a verificação de todos os itens exigidos 

neste Edital. Para o sistema ser considerado apto, deverá atender a 85% (oitenta e cinco por 

cento) de todos os itens solicitados dos requisitos constantes no edital.  

Instrução Normativa referida e instituir para este certame, por se enquadrar em Soluções de 

Tecnologia, a Prova de Conceito nos seguintes moldes:  



 

 

Conforme publicado no DOU em 12/01/2015, Instrução Normativa no 02, pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34 do 

Decreto no 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto no 2.271, de 7 

de julho de 1997, no Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000, no Decreto no 5.450, de 31 

de maio de 2005, no Decreto no 7.174, de 12 de maio de 2010, no Decreto no 7.579, de 11 

de outubro de 2011 e no Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolve (dentre outros 

artigos):  

Art. 1. A ementa da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos 

órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

- SISP do Poder Executivo Federal” (NR);  

Art. 18. h) realizar, no momento da licitação e sempre que possível, diligências e/ou Prova 

de Conceito com o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para fins de 

comprovação de atendimento das especificações técnicas, exigindo, no caso de 

fornecimento de bens, a descrição em sua proposta da marca e modelo dos bens 

ofertados” e cita também;   

“Art. 41. Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 2 de janeiro de 2015, quando restará 

revogada a Instrução Normativa SLTI/MP no 4, de 12 de novembro de 2010, e suas 

alterações” (NR).  

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada dentro das normas, modelo padrão e 

especificações solicitadas. A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, contados da 

data do recebimento do(s) envelope(s).   

10.2. Somente serão consideradas as propostas em língua portuguesa, que não contenham 

rasuras, emendas, borrões e entrelinhas;  

10.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado e não 

serão aceitas propostas que apresentarem preços unitários e globais, simbólicos, irrisórios 

ou valor zero;  

10.4. Será considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Valor Global 

(do lote), desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital de 

licitação.  

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 

parte da comissão designando servidor(es) (Executor(es) do Contrato), a quem competirá 

comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do Contrato e solicitar 

correção das mesmas. A fiscalização será exercida no interesse do consórcio e seus entes 

consorciados e terá o direito de verificar o cumprimento das exigências contratuais, 

especialmente no que se refere à qualidade do bem e/ou serviço prestado.   

11.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada, sem quaisquer ônus para o CONSÓRCIO;  

11.3. Qualquer fiscalização pelo CONSÓRCIO, feita em seu exclusivo interesse, não implica 

corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a Contratada de suas obrigações 

pela fiscalização e perfeita execução do Contrato;  



 

 

11.4. A Fiscalização será efetuada conforme previsto no Art. 2º da Instrução Normativa 

nº04/2014 será exercida pelo Gestor de Contrato, Fiscal Técnico do Contrato e Fiscal 

Administrativo do Contrato.  

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Estar em conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 que trata-se da 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;  

12.2. Atender todas as condições e prazos previstos neste Termo de Referência, Edital e 

Anexos.   

12.3. Designar preposto, aceito pela Contratante, para representá-la durante a vigência do 

Contrato;  

12.4. Manter durante a execução do Contrato, as mesmas condições fiscais e técnicas, 

quando da licitação;  

12.5. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados em função de ação ou omissão de 

empregado seu, durante a execução de serviços, não cabendo ao CONSÓRCIO, quaisquer 

ônus ou ação judicial;  

12.6. Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhista, previdenciários, 

fiscais, tributários, sociais de acidente de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que 

incidirem ou que venha incidir sobre o(s) objeto(s) do Contrato;  

12.7. Apresentar relatório de serviço para cada atendimento, hora do início e término do 

atendimento, nome e matrícula do servidor que recebeu, defeito apresentado, providências 

adotadas e ainda quaisquer outras anotações pertinentes, necessárias;  

12.8. A Contratada deverá apresentar a(s) nota(s) fiscal(ais), em 02(duas) vias, para a 

liquidação e pagamento da despesa, por parte da Contratante;  

12.9. O recebimento definitivo, deverá ser dado dentro de 07(sete) dias úteis, contados da 

entrega. Após este período considerar-se-á definitivamente aceito;  

12.10. A empresa contratada deverá fornecer atestado de capacidade técnica junto a todos 

os documentos necessários para a confecção do contrato e assinatura do memos; 

12.11. A empresa Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial (Lei nº 8.666/, Art. 65, $1º, 2º, II);  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de fornecimento de licenças por 

intermédio de seus executores centrais e regionais;  

13.2. Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço;  

13.3. Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondente as 

aquisições de licenças;  

13.4. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução das licenças, fixando prazo para a sua correção;  

13.5. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no Contrato e de 

acordo com as normas orçamentárias.  

13.6. Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela Contratada, a 

compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas;  

13.7. Designar o(s) executor(es), bem como os seus suplentes como responsáveis pelo 

acompanhamento, fiscalização e outros procedimentos inerentes as licenças adquiridas  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


 

 

13.8. Informar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, outras providências 

necessárias, sem prejuízo das já descritas no presente termo de Referência.  

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

14.1. A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos consignados no respectivo 

Orçamento Público, inerentes a (s) Unidade (s) Gestora (s).  

15. DO PAGAMENTO  

15.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após o 

encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições do 

termo de referência, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor, acompanhado da 

seguinte documentação:  

15.1.1. Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do 

contrato;  

15.1.2. CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social;  

15.1.3. CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa  

Econômica Federal;  

15.1.4. CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;  

15.1.5. CND emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

15.1.6. CND emitida pela Prefeitura Municipal e,  

15.1.7. CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho.  

16. DO GESTOR DO CONTRATO  

16.1. O Gestor do Contrato, será designado pelo DIRETOR EXECUTIVO, o qual deverá exercer 

em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.  

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota(s) de Empenho, oriundo deste 

Termo de Referência será dirigido à autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá 

o deferimento ou não do pedido;  

17.2. Ao CONSÓRCIO fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse 

público, decorrentes de fato supervenientes comprovados, e o dever de anulá-la por 

ilegalidade, devidamente fundamentado, nos termos do Artigo 49 da Lei nº 8.666/1993;  

17.3. Quaisquer tributos ou encargos criados por Lei, alterados ou extintos, bem como 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data das propostas, de 

comprovada repercussão nos preços implicarão na revisão destes para maior ou para menor, 

conforme o caso (Artigo 65, § 5 º - Lei nº 8.666/93);  

17.4. Os prazos referidos neste Termo de Referência só se iniciam e vencem em dias de 

expediente do CONSÓRCIO;  

18. DO FORO  

O Foro para dirimir questões relativas ao presente Termo de Referência será do município 

de Guarapuava – PR exclusivamente na sede do Consórcio, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.  

Guarapuava, 08 de abril de 2022. 

Luiz Augusto Klosowski 

Diretor de Gerenciamentos de Sistemas de Informação em Saúde 

 



 

 

ANEXO POC-001  

  

Roteiro para apresentação da POC.   

Durante a análise do sistema, a administração fará a verificação de todos os itens 

exigidos neste Edital conforme itens abaixo.   

Para o sistema ser considerado apto, deverá atender a 85% (oitenta e cinco por cento) 

dos requisitos constantes no edital. 

4.1. DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO:  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Fornecimento de solução única e integrada para atendimento da estrutura 
geral do Consórcio.  

 

Conter prontuário eletrônico único do paciente que atenda as exigências 
dos órgãos de controle, garantindo o registro de todos os atendimentos de 
todos os profissionais médico e equipe multidisciplinar.  

 

Disponibilizar as funcionalidades necessárias para a elaboração do plano de 
cuidados, monitoramento da estabilização clínica de acordo com cada linha 
de cuidado e permitindo a integração das equipes.  

 

Prontuário para atenção básica estruturado no formato SOAP (padrão do 
MS).  

 

Cadastro de pacientes que atenda as regras de migração de pacientes para 
o esus.  

 

Cadastro de pacientes simplificado, onde somente serão registradas 
informações da pessoa, incluindo os campos obrigatórios para exportação 
do cadastro para o e-sus.  

 

Cadastro de família onde serão registradas todas as informações de 
domicílio (conforme ficha de domicílio do e-sus) e das pessoas vinculadas a 
ele, permitindo acessar a partir do endereço todas as pessoas que compõe 
a família, sem a necessidade de buscas individuais a cada pessoa.  

 

Gerenciamento de cadastro de pacientes, permitindo atualizar o status do 
cadastro, registrando óbitos, permitindo também efetuar a unificação de 
cadastros duplicados e a separação de cadastros unificados erroneamente.  

 

Recepção dos pacientes deve ser possível pesquisando por nome, cartão 
nacional de saúde ou CPF.  

 

Na existência de homônimos na pesquisa do paciente o sistema deve 
apresentar lista contendo minimamente (nome, nome da mãe, data de 
nascimento) para que seja possível escolher o paciente correto para 
atendimento.  

 

Quando o paciente é selecionado devem ser apresentadas as informações 
de endereço e unidade de vinculação para verificação dos dados antes de 
confirmação da recepção.  

 

Deve ser permitido cadastrar um novo usuário diretamente da tela de 
recepção, facilitando assim o processo de trabalho.  

 



 

 

Durante a criação de um novo cadastro deve efetuar automaticamente a 
busca no CADSUS e caso exista o cadastro deve trazer as informações, 
evitando desta forma duplicidade de informações.  

 

Em todas as telas de atendimento deve ser exibido um resumo das 
informações importantes do prontuário, sem a necessidade de abrir telas 
complementares ou efetuar qualquer tipo de pesquisa, facilitando assim o 
trabalho dos profissionais de saúde – este resumo deve exibir pelo menos: 
alertas quanto a realização de exames, cadastros do paciente em programas 
de atenção continuada, situação vacinas em atraso, alergias.  

 

Permitir a assinatura dos atendimentos realizados no prontuário – com 
registro da assinatura na base de dados.  

 

Permitir a assinatura nos documentos impressos durante os atendimentos, 
sendo que os documentos impressos a partir de atendimentos de 
profissionais que possuam assinatura eletrônica, deverão ser assinados 
eletronicamente e impressos com QR-Code, permitindo validação – esta 
regra deve ser válida para todos os profissionais e não somente os médicos.  

 

Permitir o envio de documentos assinados eletronicamente para os 
pacientes.  

 

Permitir que todos os documentos que forem impressos contendo 
assinatura eletrônica deverão ser enviados diretamente para o aplicativo do 
paciente (se houver), entre eles devem constar – receitas, orientações, 
encaminhamentos para especialista, solicitação de exames, atestados.           

 

  

4.2. DA RECEPÇÃO  

ITEM A SER AVALIADO 
Atende 

(S/N) 

Deve ser possível chamar os pacientes por meio de painel de chamada – com 
opções de atendimento geral e prioridades.  

 

Deve ser possível registrar informações de acompanhante do paciente – 
com as mesmas características da recepção do paciente, permitindo 
inclusive cadastrar a pessoa que será acompanhante.  

 

Deve ser permitido priorizar os pacientes de síndrome gripal, idosos, 
gestantes e outros.  

 

Deve ser possível escolher o atendimento buscado pelo paciente e 
encaminhar o paciente diretamente para a fila deste atendimento.  

 

Quando selecionado Procedimento ou farmácia deve permitir o 
encaminhamento direto para execução, sem a necessidade de passar pela 
fila destas ações. Esta funcionalidade possibilita que pacientes que vem a 
unidade apenas para buscar medicamentos ou fazer curativos, por exemplo, 
possam ser recepcionados diretamente no setor, sem a necessidade de 
retrabalho para os profissionais. 

 

Caso o paciente tenha pendências cadastrais (falta de cartão nacional, 
situação cadastral desatualizada etc.) deve emitir alerta para o profissional.  

 

Quando o paciente é selecionado, caso existam situações de falta de 
informações cadastrais deve ser aberto automaticamente o cadastro para 
que sejam feitas as correções necessárias.  

 



 

 

4.3. DA FILA DE ATENDIMENTO  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

As filas de atendimento devem permitir a visualização por serviço 
(acolhimento, consultas, farmácia, procedimento etc.), e permitir a 
visualização por paciente.  

 

Nas filas de atendimento deve ser possível registrar as chamadas efetuadas 
ao paciente, retirar o paciente da fila e reavaliar a classificação de risco do 
paciente.  

 

  

4.4. DO ACOLHIMENTO DO PACIENTE  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Deve permitir o registro de queixas do paciente usando CIAP2 – permitindo 
inserir múltiplos códigos do CIAP2.  

 

Deve permitir o registro das informações clínicas básicas (pressão, 
temperatura, peso, altura, frequência cardíaca, frequência respiratória, 
glicemia capilar, saturação de O2, escala de coma de Glasgow.  

 

Deve permitir o registro da avaliação do profissional.   

Deve permitir agendar consulta médica para o mesmo dia ou para datas 
futuras.  

 

Deve permitir encaminhar diretamente para especialista (especialidades 
específicas como oftalmologia).  

 

Deve permitir priorizar o atendimento.   

Deve permitir registrar os marcadores de consumo alimentar.    

Deve permitir registrar a ficha de síndrome neurológica (Zika/Microcefalia).   

Deve permitir efetuar a prescrição de antitérmico.    

Deve permitir encaminhar para unidade/município responsável.   

Deve permitir efetuar o encaminhamento para pronto atendimento.   

Deve efetuar a assinatura eletrônica do atendimento de forma automática, 
através de certificado digital.  

 

4.5. DA CONSULTA  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Permitir efetuar a chamada do paciente via painel de chamada;  

Permitir visualizar as informações registradas na pré-consulta – dados vitais 

e informações clínicas inseridas pela enfermagem e inserir estes dados, 

casos não seja efetuada pré-consulta; 

 

Deve respeitar a estrutura do SOAP para organização das informações;  

Permitir registrar o CIAP2 para informações Subjetivas, de Avaliação e de 

plano de cuidado; 

 



 

 

Permitir ao profissional visualizar todo o histórico do paciente, contendo 

pelo menos: folha de rosto do prontuário no padrão do e-sus, detalhe de 

todas as consultas realizadas inclusive com as descrições clínicas dos 

atendimentos, relação de medicamentos já prescritos, encaminhamentos a 

outros níveis de atenção, procedimentos realizados e resultados de 

exames; 

 

Permitir a partir da visualização do histórico fazer a impressão dos 

atendimentos com todos os detalhes registrados no prontuário; 

 

Permitir registrar nas informações subjetivas: o motivo do atendimento, 

história clínica do paciente, procedimento realizado; 

 

Caso o procedimento realizado tenha vinculação com programas de 

atenção continuada deve ser emitido alerta quanto a necessidade de 

cadastramento do paciente no programa; 

 

Permitir registrar nas informações de avaliação: a descrição da situação 

clínica do paciente e os diagnósticos do paciente, podendo registrar 

múltiplos diagnósticos – não deve haver limite máximo para diagnósticos 

secundários; 

 

Quando forem preenchidos CIAP2 o sistema deve sugerir os CIDs 

compatíveis par facilitar a busca por parte do profissional;  

 

No momento do preenchimento do CID deve ser possível obrigar o 

preenchimento do CIAP2 para CIDs não conclusivos (Z000 e outros);  

 

Quando forem registrados CID de notificação obrigatória, deve ser 

obrigatório o preenchimento de data de início dos sintomas e deve ser 

impresso o cabeçalho da ficha de notificação de forma automática;  

 

Permitir registrar as informações do plano de tratamento de forma 

descritiva e o CIAP2 correspondente;  

 

No momento da gravação das informações do SOAP deve ser verificado 

automaticamente se o paciente pertence a algum programa de 

acompanhamento e caso as informações do programa não estejam 

atualizadas deve abrir a tela do programa para atualização das informações. 

Não deve ser necessária nenhuma ação complementar por parte do 

profissional para que a tela do programa seja aberta; 

 

Permitir agendar o retorno do paciente para o mesmo profissional ou 

agendar consulta com outro profissional da unidade, sem a necessidade de 

sair da tela de atendimento;  

 

Permitir encaminhar o paciente para especialista sem a necessidade de sair 

da tela de atendimento, permitindo também que já seja efetuado o 

agendamento do paciente via central de marcação de consultas pelo 

profissional, sem a necessidade de encaminhar o paciente para outro 

profissional; 

 

Permitir encaminhar o paciente diretamente para uma linha de cuidado 

especializado (equipe multiprofissional), o profissional da atenção básica 

deve fazer um único encaminhamento e o sistema no momento da 

confirmação de presença do usuário na unidade especializada deve inserir 

 



 

 

o paciente nas agendas de todos os profissionais que compõe a linha de 

cuidado. Sendo que estas agendas deverão ser feitas todas na mesma data, 

evitando assim deslocamentos desnecessários para o paciente (1 

encaminhamento = N agendas no mesmo dia para profissionais diferentes 

que compõe a equipe multiprofissional); 

O profissional que encaminhar e o paciente ao especialista a guia de 

encaminhamento deve ser impressa assinada eletronicamente, permitindo 

a validação do documento a partir de QR Code;  

 

Permitir encaminhar o paciente para pronto atendimento registrando as 

condições que justificam o encaminhamento e o meio de transporte a ser 

utilizado; 

 

Permitir a solicitação de procedimentos, definindo prioridade do paciente 

na fila de espera e permitindo a pesquisa de procedimentos tanto direta na 

tabela, por nome quanto utilizando protocolos para solicitação de grupos 

de procedimentos; 

 

Permitir a solicitação de procedimentos utilizando protocolos deve ser 

possível efetuar a solicitação de todos os exames e procedimentos com 

apenas uma seleção, sem a necessidade de marcar cada 

exame/procedimento individualmente; 

 

Permitir na solicitação de procedimentos, imprimir as guias de 

procedimentos separados, sendo que procedimentos coletados dentro da 

unidade devem ser enviados para agendamento ou realização e 

procedimentos externos devem ser encaminhados para a central de 

procedimentos para agendamento da realização; 

 

0 paciente que possuir uma solicitação de procedimentos a guia de 

solicitação deve ser impressa assinada eletronicamente, permitindo a 

validação do documento a partir de QR Code; 

 

Permite registrar orientações ao paciente, sendo que estas orientações 
podem ser feitas em um texto livre e a partir da utilização de protocolos de 
orientações pré-definidas;  

 

Permite, quando forem registradas orientações a partir de protocolos deve 
ser possível selecionar o protocolo desejado e a partir daí editar o texto da 
orientação, excluindo ou incluindo informações para melhor atender a 
especificidade do paciente;  

 

Ao paciente receber uma orientação o documento de orientação deve ser 
impresso assinado eletronicamente, permitindo a validação do documento 
a partir de QR Code;  

 

Permite efetuar a prescrição de medicamento. Durante a prescrição, cada 

medicamento pertencente a farmácia básica ou a farmácia central que for 

prescrito deve apresentar ao profissional a quantidade disponível no 

estoque da unidade; 

 

Permite durante a prescrição de medicamentos, ser possível consultar o 

histórico de medicamentos já receitados para o paciente; 

 

Permite durante a prescrição de medicamentos, ser possível selecionar se 

o medicamento será de uso contínuo; 

 



 

 

Permite durante a prescrição de medicamento, ser possível utilizar 

protocolos par facilitar o trabalho do profissional. Quando o protocolo for 

selecionado deve trazer todos os medicamentos incluídos, permitindo a 

complementação ou retirada de itens individualmente; 

 

Permite durante a prescrição de medicamentos, ser possível copiar receitas 

anteriores do mesmo paciente; 

 

Permite durante a prescrição de medicamentos, ser possível escolher 

medicamentos disponíveis em farmácias centrais (ex.: psicotrópicos) e 

visualizar durante a prescrição o estoque disponível nestas farmácias; 

 

Permite na conclusão da prescrição de medicamentos, se impressas as 

receitas, executando a separação entre tipos de receitas – medicamentos 

de receituário simples devem se impressos separados de medicamentos de 

receituário carbonado e ou receituário carbonados devem ser emitidos 

dentro do padrão exigido; 

 

A receita de medicamento deve ser impressa assinada eletronicamente, 

permitindo a validação da receita a partir de QR Code; 

 

Na prescrição de medicamentos, toda a pesquisa deverá ser feita pelo 

próprio sistema, não poderá ser utilizada ferramenta de terceiros para 

busca de medicamentos ou vinculação com bases externas que impliquem 

no fornecimento de informações dos pacientes, dos profissionais da rede 

ou dos medicamentos prescritos; 

 

Permite ser possível realizar o atendimento compartilhado, onde mais de 

um profissional interage com o paciente, sendo que nesta situação todos os 

profissionais envolvidos deverão inserir seus login e senha para confirmar a 

participação no atendimento;  

 

Permite ser possível encaminhar o paciente para sala de observação, 

efetuando a prescrição inicial para admissão;  

 

Permite quando for efetuada prescrição para leito de observação o 

profissional imprimir o documento correspondente e assinar 

eletronicamente, podendo ser validado a partir de QR Code; 

 

Permite emitir atestado médico, declaração de comparecimento e atestado 

de síndrome gripal, sendo que todos os documentos devem ser assinados 

eletronicamente;  

 

Permite sempre que emitido atestado de síndrome gripal, registrar todos 

os contatos domiciliares do paciente, que também deverão permanecer 

afastados de suas atividades;  

 

Permite registrar informações de histórico de saúde, sendo minimamente: 

informações sobre sono e rastreamento de distúrbios do sono; recordatório 

alimentar; atividades físicas e lazer; uso de substâncias ilícitas; 

 

O registro das informações de histórico de saúde devem levar em conta a 

faixa etária do paciente, permitindo registro de informações específicas de 

cada faixa etária: crianças – informações sobre atividades escolares; 

adolescentes – medidas sócios-educativas; adultos – informações sobre 

sexualidade;  

 



 

 

A consulta de enfermagem deve conter toda a Sistematização de Ações de 

Enfermagem (SAE), com informações sobre: percepção sensorial do 

paciente; humidade da pele; atividade; mobilidade; nutrição; fricção e 

força; informações sobre ansiedade e agitação do paciente;  

 

Permite o registro de informações sobre alergias, sendo obrigatório o 

detalhamento por tipo de alergia: alergia a alimentos; alergia a animais; 

alergia a cosméticos; alergia a detergentes; alergia a fármacos (sempre que 

for registrada alguma alergia a fármaco esta informação deve ser mostrada 

a todo profissional no momento da prescrição de medicamentos); alergia a 

fungos; alergia a perfumes; alergia a plantas, alergia a pó; alergia a produtos 

químicos; e outras alergias; 

 

Permite registrar informações referentes a avaliação de Pé Diabético, 

contendo: roteiro de inspeção; rastreamento da sensibilidade protetora 

plantar; rastreamento de doença arterial periférica; exame do pulso MMII 

(os 4 itens do exame); avaliação de deformidade dos pés; avaliação histórica 

de úlcera ou amputação;  

 

Permite registrar informações referentes ao acolhimento de pessoa com 

deficiência, contendo: informações do cuidador; dados gerais da deficiência 

(tipo de deficiência, deficiência diagnosticada, qual o diagnóstico, 

diagnóstico de doença de base; grau de gravidade, necessidade de 

equipamentos/dispositivos especiais); 

 

Permite registrar informações específicas sobre deficiência: alimentação, 

locomoção, transferências, vestir-se; 

 

Permite registrar informações específicas de deficiências física e mental: 

controle de urina, controle de fezes, comunicação verbal, comunicação 

gestual, comunicação cognitiva, resolução de problemas, memória;  

 

Permite registrar informações específicas de deficiência auditiva: 

comunicação verbal, libras, leitura labial;  

 

Permite registrar informações sobre acompanhamento domiciliar: trazendo 

a ficha de elegibilidade de acompanhamento domiciliar com todas as 

informações de condições avaliadas; conclusão da avaliação com nível de 

complexidade e local de acompanhamento; local de permanência e 

informações do cuidador.  

 

    

4.6. DO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Permite registrar informações específicas do programa de saúde mental, 

sendo que a classificação da gravidade do caso deve ser calculada 

automaticamente a partir das respostas do questionário de avaliação.  

 



 

 

Permite registrar as informações do questionário de avaliação de saúde 

mental contendo: sintomas relacionados aos transtornos mentais comuns; 

sintomas relacionados aos transtornos mentais severos e persistentes; 

sintomas relacionados à dependência de álcool e outras drogas; sintomas 

relacionados a alterações na saúde mental que se manifestam na infância 

e/ou na adolescência; sintomas relacionados a alterações na saúde mental 

que se manifestam nos idosos.  

 

4.7. DO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Permite registrar informações específicas sobre hipertensão e diabetes, 
contendo a classificação do paciente em: hipertenso; diabético tipo I e 
diabético tipo II; podendo marcar como hipertenso e diabético, mas não 
permitir selecionar simultaneamente os 2 tipos de diabetes.   

 

Permite no registro das informações de hipertensos e diabéticos estratificar 
o risco automaticamente a partir do preenchimento dos protocolos de 
avaliação da condição clínica conforme protocolo de classificação e 
seguindo o padrão do Caderno de Atenção Básica da SESA – Hipertensão 
arterial Sistêmica e Diabetes Mélitus.  

 

Permite registrar informações referentes aos protocolos de avaliação clínica 
de hipertensos e diabéticos contendo os exames padrão do programa 
(glicemia capilar e plasmática, hemoglobina, creatinina, TFG, colesterol, 
ECG, etc); mantendo histórico de todos os resultados e permitindo a 
visualização individual dos resultados históricos de cada exame.  

 

Permite registrar informações referentes aos protocolos de avaliação clínica 
de hipertensos e diabéticos contendo complicações e problemas 
relacionados ao programa: fatores de risco cardiovascular; lesões de órgão 
alvo; condições clínicas associadas; sinais e sintomas de hiperglicemia; 
mantendo histórico de todos os resultados e permitindo a visualização 
individual dos resultados históricos de cada condição registrada.  

 

Permite a impressão da ficha de acompanhamento do programa de 
hipertensão e diabetes contendo as informações específicas do programa: 
dados vitais e antropométricos de todos os atendimentos desde a entrada 
do paciente no programa; medicamentos em uso; complicação e problemas 
relacionados ao programa; resultados de exames relacionados ao 
programa.  

 

4.8. DA SAÚDE DA CRIANÇA  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Permite registrar informações específicas sobre saúde da criança, 
estratificando automaticamente o risco a partir do preenchimento de 
questionários sobre complicações e problema, resultados de exames e 
intercorrências do ciclo de vida.  

 

Permite vinculação automática com o prontuário da mãe: caso o pré-natal 
da mãe tenha sido registrado no prontuário todas as informações do pré-

 



 

 

natal devem ser migradas para o prontuário da criança no momento do 
cadastro no programa.  

Deve constar informações sobre o parto: com informações antropométricas 
da criança e resultados dos exames perinatais.  

 

Deve constar informações sobre o desenvolvimento psicomotor, 
apresentadas de forma visual seguindo o padrão da caderneta da criança do 
Ministério da Saúde versão mais recente.  

 

Deve constar informações sobre complicações e problemas da infância: 
fatores relacionados ao risco biológico; fatores relacionados ao estilo de 
vida; fatores relacionados ao risco socioeconômico.  

 

Deve constar informações sobre intercorrências do período neonatal, sendo 
minimamente: reanimação na sala de parto, asfixia, infecção, doença da 
membrana hialina, doença pulmonar crônica, retinopatia da 
prematuridade, hemorragia Peri intraventricular II a IV Grau, internação em 
UTI Neonatal.  

 

Deve constar informações sobre Teste de desenvolvimento de linguagem 
(UTAH) com perguntas definidas por idade conforme o protocolo.  

 

4.9. DA SAÚDE DO ADOLESCENTE  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Permite estratificar automaticamente o risco a partir do preenchimento de 
questionários sobre complicações e problema, resultados de exames e 
intercorrências do ciclo de vida.  

 

Devem constar informações sobre complicações e problemas do 
desenvolvimento: fatores relacionados ao risco biológico; fatores 
relacionados ao estilo de vida; fatores relacionados ao risco 
socioeconômico.  

 

Devem constar informações sobre desenvolvimento puberal, sendo que 
estas informações deverão ser apresentadas em formato visual (imagens) 
facilitando assim a interpretação das informações por parte dos 
profissionais, as imagens apresentadas devem estar relacionadas ao sexo do 
paciente e devem representar as fases do desenvolvimento puberal desde 
o infantil até o adulto.  

 

Devem constar informações sobre idades de ocorrência de: telarca, 
menarca, pubarca, espermarca (obedecendo a apresentação de 
informações correspondentes apenas ao sexo do paciente em 
atendimento).  

 

Devem constar informações sobre Teste de desenvolvimento de linguagem 
(UTAH) com perguntas definidas por idade.  

 

4.10. DA SAÚDE DA MULHER  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N)  



 

 

Permitir a definição de situação inicial do cadastro contendo: gestante, não 
gestante, climatério. 

 

Permitir o registro de informações referentes aos antecedentes obstétricos: 
quantidade de gestações, tipo de parto, complicações na gestação, etc.  

 

Deve, caso a mulher esteja classificada como não gestante permitir o 
registro de informações referentes ao planejamento familiar contendo: 
métodos anticoncepcionais em uso, registro de complicações e problemas 
com anticoncepcionais.  

 

Permitir o registro de informações referentes a prevenção e controle do 
câncer, contendo: questionário de acompanhamento de risco de câncer 
ginecológico, histórico familiar e condições biológicas.  

 

Permitir o registro de informações referentes a prevenção e controle do 
câncer, contendo: risco da paciente (NIC e HPV), controle histórico de câncer 
de mama (BIRADS e Estado), informações do tratamento, plano de cuidado.  

 

Permitir o registro de informações referentes ao controle e 
acompanhamento do câncer de colo de útero.  

 

Permitir a solicitação de exame citopatológico de colo do útero, com 
preenchimento de toda a ficha de acompanhamento.  

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como em climatério, permitir 
inserção de informações referentes a: atrofias, cistite bacteriana, 
dispareunia, distúrbios neurovegetativos, osteoporose, vulvo vaginites.  

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar a 
estratificação automática do risco gestacional baseada em parâmetros de 
resultados de exames, complicações e problemas e inscrição em outros 
programas de atenção continuada (ex. gestante que já está cadastrada no 
programa de hipertensão deve entrar no programa de gestante já sendo de 
alto risco devido a sua hipertensão).  

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o 
registro de informações do pré-natal: data da última menstruação (cálculo 
automático da data provável do parto; registrar informação sobre o 
planejamento da gestação; registrar informação sobre tipo da gestação 
(única, gemelar, tripla ou mais).  

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o 
registro de informações das consultas do pré-natal: idade gestacional, peso, 
PA, palpação do útero, altura uterina, posição do colo, dilatação do colo, 
posição fetal, BCF, risco gestacional, edema, resultado da ultrassonografia.  

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o 
registro de informações das intercorrências da gestação atual referentes ao 
trabalho, situação conjugal, situações relacionadas a saúde da gestante, 
tanto adquiridas no período gestacional quanto relacionadas a saúde geral 
da paciente que possam impactar no risco gestacional.  

 



 

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o 
registro de informações dos resultados de exames do período gestacional, 
mantendo histórico dos mesmos a permitindo a consulta individual de cada 
exame com seus resultados ordenados cronologicamente: VDRL, parcial de 
urina, glicemia, HB, HT,  

 

coombs indireto, HBsAg IgG, HBsAg IgM, Toxoplasmose, HIV, Hepatite B, 
Urocultura, Urina Rotina.  

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante, efetuar o 
registro de orientações ao companheiro.  

 

Deverá estiver cadastrada como gestante, efetuar o registro de informações 
de puerpério e interrupção da gestação: sendo registrado parto devem 
constar – data, dias de internamento, local do parto, tipo do recém nato, 
peso ao nascer, comprimento, apgar 1º minuto, apgar 5º minuto, tipo de 
parto, patologias, malformação, classificação do recém-nato, teste da 
orelhinha, hipotireoidismo, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia 
falciforme, teste do olhinho, teste do coração, perímetro cefálico, perímetro 
torácico; sendo registrado interrupção de gestação devem constar – data, 
dias de internação, motivo de interrupção.  

 

Deverá quando a mulher estiver cadastrada como gestante e houver o 
parto, todas as informações registradas referentes ao recém-nato devem 
ser migradas para o prontuário da criança assim que ela for cadastrada no 
programa.  

 

4.11. DA SAÚDE DO IDOSO  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Deve ser realizada de forma automática a estratificação de risco baseado no 
índice de vulnerabilidade IVCF20.  

 

Devem ser registradas as informações do IVCF20: auto-percepção da saúde.   

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a atividades 
da vida diária: AVD instrumental, AVD básica.  

 

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a situação 
cognitiva: cognição, humor.  

 

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a mobilidade 
e força: alcance, preensão e pinça, capacidade aeróbica e muscular, marcha.  

 

Devem ser registradas as informações do IVCF20 com relação a 
comunicação: visão, audição.  

 

Devem ser registradas as informações do IVCF20 referentes a outras 
comorbidades: continência esfincteriana, comorbidades múltiplas.  

 

Devem ser registradas as informações quanto a: atividades básicas e 
mobilidade: teste de mobilidade; quedas; repercussão da queda.  

 

Devem ser registradas as informações quanto a testes de manutenção de 
condição clínica: Teste de cognição; Teste para deficiência Visual; Teste para 
deficiência auditiva.  

 

4.12. DA FARMÁCIA/ GESTÃO DE MEDICAMENTOS  



 

 

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Ao entrar para efetuar a entrega de medicamento o sistema emita 
automaticamente aviso de alergia a medicamentos.   

 

Permitir em caso de entrega de medicamento para receitas efetuadas na 
unidade, trazer todas as informações do paciente e dos medicamentos 
prescritos.  

 

Permitir em caso de prescrição de medicamento feita fora da unidade o 
registro das informações do profissional prescritor, do paciente e dos 
medicamentos prescritos.  

 

Permitir controlar várias farmácias dentro da mesma unidade.   

Permitir registrar a informações da pessoa que efetuou a retirada caso não 
seja o próprio paciente.  

 

Permitir quando selecionar um medicamento para entrega, trazer todos os 
lotes disponíveis no estoque da farmácia, permitindo que o profissional 
registre de que lotes está entregando.  

 

Permitir no momento da entrega, efetuar o controle, garantindo que a 
quantidade total do medicamento seja idêntica a soma dos lotes entregues. 
Caso não seja idêntica não deve permitir a conclusão da entrega.  

 

Permitir no momento da entrega, diferenciar as receitas em cores (branca, 
carbonada, azul, amarela), facilitando assim a visualização por parte dos 
profissionais.  

 

Permitir no momento da entrega do medicamento, emitir alerta caso o 
medicamento já tenha sido entregue anteriormente – em intervalo menor 
do que o previsto para uma nova retirada.  

 

Permitir no momento da entrega do medicamento, emitir recibo de entrega 
dos medicamentos para assinatura do paciente ou representante.  

 

Permitir no momento da entrega do medicamento, caso não seja entregue 
integralmente a quantidade prescrita, emitir recibo de pendência de 
entrega para o paciente.  

 

Permitir no momento da entrega do medicamento, visualizar todo o 
histórico de medicamentos do usuário.  

 

Deverá permitir controlar os estoques de itens de cada farmácia.   

Deverá permitir o cadastramento de várias farmácias na mesma unidade e 
controlar o estoque de cada uma delas individualmente.  

 

Deverá permitir realizar entregas diretas ao paciente, a partir de receitas 
internas ou externas.  

 

Deverá permitir realizar movimentações administrativas de entrada e saída 
de itens.  

 

Deverá permitir ser possível realizar inventário dos itens em estoque; sendo 
possível inventariar os itens individualmente, sem a necessidade de 
bloquear todos os itens.  

 



 

 

4.13. DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Permitir, caso o procedimento tenha sido prescrito em atendimento dentro 
da unidade já trazer as informações do paciente e do procedimento 
preenchidas e solicitar apenas a confirmação da execução. 

 

Permitir, caso o procedimento tenha origem em prescrição externa, 
registrar a informação do profissional solicitante, dos procedimentos 
solicitados e dos dados clínicos do paciente.  

 

Permitir registrar informações sobre sua realização.   

4.14. DA ODONTOLOGIA  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Todos os atendimentos devem ser baseados em odontograma digital.   

Permitir realizar diagnósticos diretamente nos dentes e arcada dentária, 
que devem ser registrados visualmente no odontograma, diferenciando por 
cores cada situação de forma a facilitar o trabalho dos profissionais.  

 

Permitir acompanhar todo o tratamento pelo odontograma, todo 
procedimento realizado deve refletir diretamente na imagem do 
odontograma.  

 

Permitir fazer o acompanhamento de toda a situação de saúde do paciente, 
visualizando o histórico multi-profissional.  

 

Permitir ações em saúde bucal tanto individuais quanto coletivas que devem 
ser registradas durante no prontuário.  

 

Permitir registrar informações para estratificação de risco, sendo o resultado 
da estratificação calculado automaticamente a partir de parâmetros 
definidos.  

 

Permitir registrar a realização do procedimento de primeira consulta 
odontológica anual, e em caso de não registro deste procedimento para 
paciente que não tenha realizado ainda sua consulta anual o sistema deve 
informar e solicitar confirmação quanto ao não faturamento.  

 

Permitir registrar questionário de anamnese em saúde bucal.   

Permitir registrar visualmente situações de problemas de: dentística, 
endodontia, periodontia.  

 

Permitir a possibilidade de visualizar no odontograma tratamentos 
anteriores realizados – permitindo a seleção do período a ser apresentado.  

 

Permitir dentro do tratamento visualizar ações já realizadas e ações 
pendentes de realização na mesma imagem do odontograma.  

 

4.15. DAS AGENDAS  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 



 

 

Permitir efetuar a montagem das agendas no mínimo com os seguintes 
campos: profissional; procedimento; data de início; data final; dias da 
semana que a agenda estará disponível; horário inicial; horário final; 
número de pacientes; exigência de pré-consulta; se a agenda refere-se a 
teleatendimento.  

 

Permitir sempre que uma agenda for criada com exigência de pré-consulta 
o paciente recepcionado e encaminhado para consulta deve passar 
previamente por atendimento de enfermagem (pré-consulta) e somente 
após a conclusão deste atendimento deve ser encaminhado a fila do 
profissional para o qual a consulta foi agendada.  

 

Permitir que as agendas geradas, deverão ser consultadas em formato de 
calendário, facilitando a visualização das vagas disponíveis e já utilizadas.  

 

Permitir ser possível efetuar bloqueios, permitindo selecionar: profissional; 
o procedimento; data de início e fim; sendo que o bloqueio deverá permitir 
ser efetuado para o período todo ou apenas para faixas de horário 
específicas.  

 

Permitir efetuar o remanejamento de agendas, sendo este remanejamento 
possível tanto do mesmo profissional, alterando apenas a data quanto 
alterando tanto data quanto profissional.  

 

Permitir o remanejamento de pacientes e ainda permitir remanejar todos 
os pacientes de uma determinada agenda para outra e também remanejar 
individualmente cada paciente para uma nova agenda.  

 

Permitir realizar encaixes de pacientes.   

4.16. DAS POLICLINICAS E/OU CENTRO CIRÚRGICO 

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Deverá conter para policlínicas, um prontuário estruturado para atenção 
especializada, garantindo o registro de informações de consultas e 
procedimentos cirúrgicos.  

 

Permitir estruturar a recepção baseada em confirmação de 
encaminhamento, não sendo possível recepcionar diretamente um 
paciente que não tenha sido encaminhado previamente; esta confirmação 
do encaminhamento deve ser feita a partir de número do encaminhamento 
do sistema, constante na guia emitida para o paciente no momento da 
reserva.  

 

Permitir a confirmação de comparecimento. Caso o paciente tenha sido 
encaminhado para uma linha de cuidado deve inserir o paciente nas 
agendas de todos os profissionais que compõe a linha de cuidado, 
confirmando a presença do paciente nas agendas de todos os profissionais.  

 

Permitir que as consultas devem ter as mesmas funcionalidades das 
consultas do AME, utilizando a mesma interface visual, garantindo assim 
que os profissionais não tenham dificuldades.  

 

Deverá permitir a criação de agendas para procedimentos e agendar 
pacientes dentro dos parâmetros das agendas criadas.  

 



 

 

Deverá apresentar a lista mapa de cirurgias do dia contendo: informações do 
paciente; situação; prescrições de enfermagem (SAE); prescrições médicas.  

 

Deverá controlar as prescrições de enfermagem (SAE) Pré, Infra, RPA e Pós 
Cirúrgica; prescrições médicas Pré, Intra e Pós Cirúrgica.  

 

Deverá permitir a enfermagem registrar a checagem da prescrição médica: 
cancelar; bolar; realizar; registrando o horário de cada ocorrência.  

 

Deverá permitir a enfermagem registrar o controle dos sinais vitais; 
checagem da prescrição de enfermagem; evolução de enfermagem; 
anotações de enfermagem.  

 

Deverá permitir registrar as informações sobre anestesia; tipo de anestesia, 
evoluções; anotações.  

 

Deverá permitir registrar a equipe cirúrgica; procedimentos realizados; 
evoluções; anotações.  

 

Deverá permitir a criação de protocolos para SAE: prescrição; diagnósticos; 
medicamentos. 

 

4.17. DA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS ESTADUAL E FEDERAL  

ITEM A SER AVALIADO 
Atende 

(S/N) 

Deve estar Integrado aos sistemas federal: E-SUS, SIA-SUS, SI-PNI, CADSUS, 

CNES, SIGTAP, RNDS - Comprovar por declaração do licitante.  

 

Permitir efetuar e exportação de informações de cadastros e atendimentos 

para a base municipal do e-sus, conforme versão 4.1.12 ou superior, usando 

o padrão THRIFT – Comprovar por declaração do licitante.  

 

Permitir efetuar a exportação da produção das unidades para o SIA-SUS, 

sendo BPA-C, BPA-I e RAAS – Comprovar por declaração do licitante.  

 

Permitir efetuar a exportação da movimentação de imunobiológicos para SI-

PNI – Comprovar por declaração do licitante.  

 

Permitir efetuar a consulta a base nacional de cadastros de pessoas CADSUS 

de forma on-line, trazendo todas as informações registradas na base 

nacional, evitando assim a duplicação de cadastros – Comprovar por 

declaração do licitante.  

 

Permitir efetuar a importação dos arquivos do CNES para atualização de 

informações de unidades e profissionais. Devem ser importadas 

informações das unidades, dos profissionais cadastrados e das vinculações 

entre profissionais e unidades, garantindo assim compatibilidade de 

informações para a correta aplicação das críticas quando da execução de 

procedimentos nas unidades de saúde – Comprovar por declaração do 

licitante. 

 

Permitir efetuar a importação do SIGTAP, tabelas de procedimentos e 

diagnósticos garantindo a atualização do sistema e a correta aplicação das 

regras de faturamento do Ministério da Saúde – Comprovar por declaração 

do licitante.  

 

 
4.18. RELATÓRIOS GERENCIAIS  



 

 

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Deverá permitir visualizar a quantidade de medicamentos entregues – por 
unidade consumidora; por medicamento – com percentual de quantidade 
de medicamentos entregues em relação a quantidade de medicamentos 
prescritos.  

 

Deverá permitir visualizar a quantidade de consultas realizadas por cada 
profissional com o tempo utilizado em cada consulta e o tempo médio das 
consultas.  

 

Deverá visualizar a produção individual de cada profissional permitindo criar 
filtros e ordenações por qualquer dos campos do relatório, contendo pelo 
menos: unidade de atendimento; profissional; ocupação; procedimento 
realizado; equipe.  

 

Deverá fazer o acompanhamento de filas de espera de consultas e 
procedimentos permitindo visualizar a posição de cada paciente na fila, data 
de entrada na fila, prioridade do paciente, procedimento que está 
aguardando.  

 

Deverá fazer o acompanhamento de pacientes crônicos permitindo 
visualizar a estratificação de risco do paciente em cada programa, se está 
ativo ou não no programa, datas programadas para os próximos 
atendimentos, unidade de cadastro e unidade responsável pelo 
acompanhamento, micro-área de residência; podendo filtrar e ordenar por 
qualquer um dos campos do relatório; permitindo a gravação de nova visão 
do relatório a partir dos filtros criados; permitindo exportar informações 
para (xlsx, pdf, ods, csv, jpeg).  

 

Deverá fazer o acompanhamento de diagnósticos (CID) – apresentando 
casos com localização geográfica – diretamente em mapa, sem a 
necessidade de exportar informações ou entrar em outro aplicativo para 
visualizar o mapa.  

 

4.19. DA TELEMEDICINA  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Deve ser uma ferramenta de integradas ao prontuário eletrônico do 
paciente.  

 

Deverá estar vinculada à página web disponibilizada para a população, 
sendo as funcionalidades de teleatendimento e recebimento de 
documentos assinados eletronicamente partes do aplicativo geral.  

 

Deverá disponibilizar conexão de áudio e vídeo entre o profissional e o 
paciente, com a possibilidade de conversação via chat.  

 

Deverá estar totalmente integrada a interface do prontuário garantindo que 
o profissional continue tendo as mesmas ferramentas da consulta 
presencial, trabalhando na mesma interface de sistema.  

 

Na interface do sistema deverá estar disponível funcionalidade para que o 
profissional inicie a chamado de vídeo com o paciente.  

 

Deverá garantir o envio de documento assinados eletronicamente 
diretamente para o aplicativo do paciente.  

 

  4.20. DO CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA  



 

 

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 

(S/N) 

Deverá permitir o cadastramento de custo médio dos procedimentos 

individualmente, garantindo que no controle das reservas financeiras serão 

utilizados valores mais próximos do faturamento real do que os valores fixos 

da tabela SIGTAP.  

 

Deverá permitir o cadastramento de custo médio de procedimentos por 

prestador, garantindo que as diferenças estruturais dos prestadores que 

acarretam diferenças no custo final dos procedimentos sejam respeitadas 

quando da reserva financeira para execução destes procedimentos – com 

isto um mesmo procedimento quando solicitado pelo prestador A terá um 

valor abatido do teto superior ou inferior ao mesmo procedimento 

solicitado pelo prestador B, tornando a visão do gestor mais próxima da 

realidade.  

 

Deverá permitir o registro da contratualização dos prestadores, contendo 

todo o detalhe dos contratos, com limites físicos e financeiros, podendo 

tratar tanto por blocos, com tetos definidos para o prestador como um todo 

e podendo descer o detalhamento até o nível de cada procedimento 

individualmente.  

 

Deverá permitir acompanhar os saldos financeiros disponíveis, indicando 

quais prestadores estão com saldos baixos e permitindo detalhar o consumo 

até apresentar o consumo individual de cada procedimento programado 

para o prestador.  

 

Deverá permitir no registro da programação dos prestadores ser respeitado 

o teto global estabelecido pelo Consorcio, não permitindo que a soma da 

programação dos prestadores seja superior ao teto estabelecido.  

 

Deverá efetuar o controle do consumo dos recursos de cada prestador, 

sendo que para cada procedimento agendado o valor já deve ser abatido do 

teto, garantindo assim que não existam agendamentos de procedimentos 

que não poderão ser executados por falta de disponibilidade financeira.  

 

Deverá permitir o registro da pactuação intermunicipal, contendo todo o 

detalhe dos contratos, com limites físicos e financeiros, podendo tratar 

tanto por blocos, com tetos definidos para o consorcio como um todo e 

podendo descer o detalhamento até o nível de cada procedimento 

individualmente.  

 

Deverá permitir acompanhar os saldos financeiros disponíveis, indicando 

quais municípios estão com saldos baixos e permitindo detalhar o consumo 

até apresentar o consumo individual de cada procedimento pactuado junto 

ao consorcio.  

 

Deverá permitir no registro da pactuação dos municípios ser respeitado o 

teto global estabelecido pelo consorcio gestor, não permitindo que a soma 

da pactuação seja superior ao teto estabelecido.  

 



 

 

Deverá permitir efetuar o controle do consumo dos recursos de cada 

município, sendo que para cada procedimento agendado o valor já deve ser 

abatido do teto, garantindo assim que não existam agendamentos de 

procedimentos que não poderão ser executados por falta de disponibilidade 

financeira.  

 

 4.21. DA GESTÃO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE  

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 
(S/N) 

Deverá permitir a parametrização dos procedimentos, definindo: se o 

procedimento utiliza fila de espera;  se a fila de espera agenda 

automaticamente quando vagas são liberadas; formato das cotas de 

distribuição (demanda livre, por população) – no caso de distribuição por 

população deve ser cadastrada população para cada uma das unidades 

solicitantes e a quantidade de vagas disponíveis para o procedimento deve 

ser dividida proporcionalmente a esta população; percentual das vagas que 

deverá ser de uso exclusivo da central de regulação.  

 

Deverá permitir utilizar estrutura de regionalização, definindo um 

procedimento e uma unidade executora deve ser possível vincular quais 

unidades solicitantes poderão encaminhar pacientes; as ofertas desta 

unidade executora deverão aparecer apenas para as unidades solicitantes 

vinculadas a ela.  

 

Deverá permitir ser possível parametrizar orientações a serem inseridas nos 

comprovantes de agendamento, estas orientações devem ser cadastradas 

por unidade e por procedimento.  

 

Deverá permitir efetuar o cadastro das agendas dos prestadores com os 

seguintes campos: procedimento; data e hora inicial e final; quantidade de 

vagas por dia; faixa etária e sexo dos pacientes; se a agenda é restrita ao 

estabelecimento realizador – neste caso apenas o estabelecimento 

realizador poderá incluir pacientes nesta agenda.  

 

Deverá permitir efetuar o bloqueio de agendas criadas, sendo que deve ser 

possível definir os dias e faixa de horário em que o bloqueio será inserido 

(exemplo: uma agenda de cardiologia criada para todos os dias da semana 

das 08:00 às 12:00 foi bloqueada terças e quintas das 08:00 às 09:59, todos 

os outros horários devem continuar disponíveis, tanto nos dias da semana 

não bloqueados quanto nos horários não bloqueados).  

 

Deverá permitir efetuar gestão de fila de espera por procedimento 

permitindo a estruturação dos processos de regulação: deve ser possível ao 

regulador devolver o pedido ao solicitante para que sejam incluídas novas 

informações; o solicitante deve poder atualizar as informações, inclusive 

anexando documentos e devolver ao regulador; o regulador deve poder 

priorizar solicitações na fila; o regulador deve poder agendar pacientes a 

partir da fila de espera.  

 



 

 

Deverá permitir na fila de espera efetuar automaticamente os 

agendamentos de procedimentos diariamente, utilizando vagas que foram 

abertas; os agendamentos devem respeitar a ordem de prioridade definida 

pelos reguladores.  

 

Deverá permitir o encaixe de pacientes em vagas de pacientes faltosos, 

evitando a perda de consultas e procedimentos.  

 

Deverá permitir para todos os procedimentos autorizados refletir no 

consumo quantitativo e financeiro da programação dos prestadores.  

 

 
4.22. DO CONTROLE DE FROTAS/VIAGENS (TRANSPORTE SANITÁRIO) 

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 
(S/N) 

Permitir a cadastro de veículos com todos os dados necessários para 
acompanhamento e utilização: modelo; placa; ano; combustível; 
equipamentos; seguro com validade e franquia; se é veículo alugado conter 
a locadora e validade do contrato; revisões com data prevista, 
quilometragem prevista, data da realização, quilometragem de realização; 
ocorrências do veículo com tipo da ocorrência, motorista envolvido, data; 
manutenção realizadas contendo a oficina, data e valor 

 

Permitir o cadastro de motoristas com as informações completas para 
vinculação ao tipo do veículo que pode conduzir: dados de identificação; 
carteira de motorista com categoria e validade; adiantamentos de valor 
para viagens feitos ao motorista 

 

Permitir o registro de utilização do veículo contendo: o veículo utilizado; 
motorista; data e hora de início e final de utilização 

 

Permitir o registro dos abastecimentos contendo: veículo; motorista; posto 
de combustíveis; quilometragem; quantidade abastecida; valor 

 

Permitir o registro de viagens com as seguintes informações: veículo; 
motorista; local de origem; local de destino; data e hora de saída; data e 
hora de retorno; quilometragem estimada; passageiros 

 

Deverá no cadastro de passageiros de cada viagem ser possível preencher 
as informações necessárias para o faturamento da viagem junto ao SIA-SUS 
sendo elas: dados pessoais; se é paciente ou acompanhante; se ocupa lugar 
no veículo (pode ser criança de colo); motivo da viagem; se a viagem é 
somente de ida ou de ida e volta 

 

Deverá no faturamento junto ao SIA_SUS seguir todas as regras do SIGTAP 
para garantir o correto recebimento dos recursos 

 

 
4.23. DO APLICATIVO POPULAÇÃO 

ITEM A SER AVALIADO  
Atende 
(S/N) 

O aplicativo para a população deve estar disponível tanto para iOS quanto 
para Android 

 

Permitir o cadastro do cidadão vinculando com a base de prontuário a partir 
do CPF (documento atualmente recomendado pelo Ministério da Saúde) 

 

Permitir o cadastramento de dependentes   

Deve apresentar informações sobre o histórico de saúde do usuário, 
seguindo o padrão da folha de rosto do e-sus, contendo: últimos 

 



 

 

atendimentos; problemas/ condições/ alergias; medicamentos ativos; 
lembretes / outros antecedentes 

Deve apresentar as informações sobre histórico de saúde dos dependentes 
caso estes estejam selecionados no aplicativo 

 

Deve apresentar o histórico de vacinas do usuário, informando se a carteira 
vacinal está em dia ou existem vacinas em atraso; ocorrendo vacinas em 
atraso deve exibir a lista de vacinas pendentes 

 

Deve apresentar o histórico de vacinas dos dependentes no mesmo formato 
do histórico de vacinas do usuário 

 

Permitir ao usuário efetuar a confirmação de agendamento diretamente 
pelo aplicativo, sem a necessidade de entrar em contato com sua unidade 
de saúde; também deve ser possível o usuário recusar uma agenda, sendo 
que neste caso ele deverá voltar para a fila de espera. 

 

Permitir após a confirmação do agendamento por parte do usuário que o 
sistema envie ao aplicativo o código de confirmação e os dados do 
agendamento; sendo que estas informações serão utilizadas pelo usuário 
para confirmar sua recepção na data do atendimento, sem a necessidade 
de levar qualquer guia impressa 

 

Permitir que o aplicativo envie pesquisa de satisfação ao usuário após 
qualquer atendimento que ele tenha recebido tanto na rede própria quanto 
agendado via central de regulação; esta pesquisa de satisfação deve refletir 
as ações pelas quais o usuário passou (ex.: recepção, acolhimento, consulta 
médica e farmácia) – a pesquisa enviada neste caso deve conter 4 
perguntas, uma para cada ação – permitindo assim a avaliação individual de 
cada profissional que interagiu com o paciente 

 

Permitir que, a partir das pesquisas de satisfação respondidas, seja possível 
monitorar o índice de satisfação geral; satisfação por unidade de 
atendimento e satisfação por profissional 

 

Permitir enviar notícias do consorcio para os usuários: estas notícias devem 
ser apresentadas como manchetes que podem ser abertas e lidas; 
permitindo desta forma monitorar o percentual de notícias que 
efetivamente são lidas 

 

Permitir as funcionalidades de teleatendimento; efetuando a realização de 
vídeo chamadas entre profissional e paciente utilizando o aplicativo como 
canal de comunicação. 

 

Permitir as funcionalidades de chat de atendimento; efetuando a solicitação 
de contato entre profissional médico da APS com o profissional médico 
especialista do AME. 

 

 

         4.24. AVALIAÇÃO / NOTA FINAL  

Itens avaliados    

Itens que atendem a especificação                      

NOTA FINAL (itens que atendem a especificação / itens avaliados) * 100  

Se resultado >= 85% - APROVADO  

Se resultado <   85% - REPROVADO  

  

  

    

   



 

 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2022. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 

INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE 

SAÚDE E A EMPRESA XXX 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, sem vínculo 

empregatício, de um lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE 

DO PARANÁ - CIS5RS, pessoa jurídica de direito público, com sede a  Rua Brigadeiro Rocha, 901, 

Trianon, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 36.330.988/0001-02, neste 

ato representado pelo Presidente do Consórcio CIS5ªRS, Sr. Celso Goes a seguir denominado 

CONTRATANTE. 

De outro lado a Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº XXX, com sede na Rua XXX, nº XXX, Município de XXX, Estado XX, CEPXXX, 

telefone XX, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXX inscrito no CPF n.º XXX, residente e 

domiciliado em XXX, doravante denominada CONTRATADA. 

As partes vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 

de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 002/2022, de acordo com a Requisição Preliminar nº 002/2022, emitida pela 

Diretoria Executiva e proposta de preços apresentada pela vencedora do certame, que fazem 

parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. É objeto da presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, SEM LIMITES DE 
USUÁRIOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E 
CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, EM AMBIENTE 
WEB E COM PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA USO DO CONSÓRCIO INTERGESTORES DE 
SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO PARANÁ - CIS5ªRS, conforme detalhamento constante da 
cláusula segunda e anexo I deste Contrato. 

1.2.  O regime de execução adotado para o presente contrato, conforme previsto em edital é o 
de contratação por lote. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL  

2.1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 
x,xx (xxx), de acordo com a proposta descrita no item 2.3 deste Contrato: 



 

 

2.2. Nos preços contratados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

2.3. O CONTRATADO será remunerado conforme preços unitários oferecidos em sessão de 
licitação conforme a seguir: 

Lote Item Qtd. Unid. Descrição  V. Unit. V. Total 

       

2.3.1. Conforme planilha de custos apresentada pela contratada, ficam definidos os seguintes 
valores individuais pertinentes à implantação e mensalidade de cada módulo contratado: 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTOS 
UNITÁRIOS 

IMPLANTAÇÃO 
(i) 

LOCAÇÃO SUBTOTAL 
(i+a) MENSAL (m) ANUAL (m*12) 

Prontuário eletrônico   R$ - R$ - 

Recepção   R$ - R$ - 

Fila de Atendimento   R$ - R$ - 

Acolhimento de Paciente   R$ - R$ - 

Consulta    R$ - R$ - 

Acompanhamento de Saúde Mental   R$ - R$ - 

Acompanhamento de Paciente Diabético   R$ - R$ - 

Saúde da Criança   R$ - R$ - 

Saúde do Adolescente   R$ - R$ - 

Saúde da Mulher   R$ - R$ - 

Saúde do Idoso   R$ - R$ - 

Farmácia/Gestão de Medicamentos   R$ - R$ - 

Realização de Procedimentos   R$ - R$ - 

Odontologia   R$ - R$ - 

Agenda   R$ - R$ - 

Policlinica e/ou Centro Cirúrgico   R$ - R$ - 

Integração com Sistemas Federais   R$ - R$ - 

Relatório Gerenciais   R$ - R$ - 

Telemedicina   R$ - R$ - 

Controle, Regulação e Auditoria   R$ - R$ - 

Gestão de Média Complexidade   R$ - R$ - 

Controle de Frotas/Viagens (Transporte 
Sanitário) 

  R$ - R$ - 

Aplicativo População   R$ - R$ - 

TOTAL R$ - R$ 
- 

R$ - R$ - 

2.3.2. Compreende o detalhamento da prestação de serviços contratado todo o constante do 
anexo I deste instrumento, o qual considera-se totalmente vinculado. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

3.1. Os serviços contratados terão início em até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato e 
serão executados conforme o Plano de Trabalho e Cronograma de Execução a ser apresentado 
pela CONTRATADA, que não poderá exceder a 30 (trinta) dias, durante o período de vigência da 
ata ou do contrato, no(s) seguinte(s) local(is):  



 

 

3.1.1. Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná - CIS5ªRS, localizado 
na Rua Brigadeiro Rocha, nº 901, Bairro Trianon, em Guarapuava; e 

3.1.2. Sede decentralizada Laranjeiras do Sul – CIS5ªRS, localizada na Rua Diogo Pinto, nº 1320, 

Bairro Centro, em Laranjeiras do Sul. 

3.2. O Plano de Trabalho e Cronograma de Execução deverá conter todas as etapas e atividades 
referentes aos serviços que serão prestados, sendo estes, distribuídos em no máximo 30 (trinta) 
dias. Esses serviços poderão ser agrupados e divididos em etapas, que poderão ser realizadas 
concomitantemente, sempre que aplicável, para permitir maior eficiência e atender às 
expectativas da Administração Pública. 

3.3. Os serviços deverão estar operando no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
da data de assinatura do contrato, incluindo todas as funcionalidades requeridas neste Termo 
de Referência. 

3.4. Fica a CONTRATADA comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com o 
detalhado, sendo verificado o cumprimento dos prazos, quantidade, qualidade e a validade do 
oferecido. 

3.5. Reserva-se ao Consórcio o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, ou fora 
dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para atender ao 
pedido solicitado de maneira satisfatória, sem ônus adicional para o Consórcio, sendo que o ato 
do recebimento não importará na sua aceitação. 

3.6. O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 
assinado pelo responsável pelo recebimento do mesmo. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento pertinente será efetuado mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em 
nome do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná e verificação da 
conformidade dos serviços prestados. 

4.2. Os pagamentos pertinentes ao item 4.3 ocorrerão em até 30 (trinta) dias contados a 
apresentação da nota fiscal pertinente. 

4.3. Após a execução de todas as atividades previstas e cumpridos todos os requisitos deste 
Edital, o Gestor do Contrato emitirá o Termo de Aceite Final do produto que, a partir de então, 
a CONTRATANTE realizará o pagamento do valor da implantação e instalação do sistema 
referenciados no Objeto deste edital (Lote 1/Item 1). 

4.3.1. As parcelas mensais referenciadas no item anterior serão pagas por período de até 12 
(doze) meses, ou enquanto perdurar a vigência do contrato, observados eventuais aditivos de 
prazo, prorrogáveis por igual período, até o limite estabelecido na legislação, a contar da data 
do Termo de Aceite Final. 

4.3.2. Os pagamentos que tratam o item 4.3.1. serão realizados mensalmente, até o dia 15 
(quinze) do mês seguinte da prestação dos serviços, após o envio da NFSE à Administração. 

4.4. Os pagamentos pertinentes às horas técnicas (Lote 1/Itens 3 e 4) contratadas ocorrerão 
em até 30 (trinta) dias contados a apresentação da nota fiscal pertinente. 

4.5. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 
contas junto ao departamento de Financeiro. 

4.6. O pagamento será creditado em favor da contratada, na ordem bancária, creditada na 
conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 



 

 

4.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente no Consórcio CIS5ªRS em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao 
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 

4.8. A dotação orçamentária que proverá o pagamento das obrigações do consórcio, será a 
Seguinte: 

Fonte de Recursos Natureza Despesa Descrição da natureza 
001 3.3.90.40.06.00 Locação de Software 

4.8.1. As dotações indicadas estão sujeitas a alterações conforme as necessidades da 
Administração. 

4.9. A Contratada e a Contratante sujeitam-se ao disposto no art. 40, inc. XIV, al. d, da Lei 
Federal 8.666/93, sendo observado o percentual de 0,1% para sua aplicação, mediante 
provocação da parte interessada. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

5.1. A vigência do Contrato terá seu termo inicial na data de sua assinatura, depois de cumpridas 
as formalidades legais, perdurando por 12 (doze) meses, desde que constatado sempre, o total 
cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério do CONTRATANTE, 
mediante termo aditivo, ser alterado, pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem 
inconvenientes o prosseguimento do ajuste, ou prorrogado conforme a necessidade do 
CONTRATANTE, desde que haja interesse público e conveniência administrativa, obedecendo à 
legislação pertinente. 

5.2. A prorrogação e as alterações contratuais poderão ser admitidas nos termos do Art. 57 da 
Lei nº 8666/93, consolidada mediante prévia justificativa da Diretoria Executiva, devendo ser 
precedida de análise pela assessoria jurídica do Consórcio e autorizadas pelo Departamento de 
Compras e Licitações.  

5.2.1. A prorrogação do prazo contratual ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE, desde que 
haja interesse público e conveniência administrativa. 

5.3. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

5.3.1. Unilateralmente pela Administração: 

5.3.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 

5.4. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

5.4.1. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

5.4.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Na hipótese de prorrogação de contrato por período superior aos 12 meses iniciais, poderá 
ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (INPC - IBGE), mediante solicitação expressa do CONTRATADO, sob pena de 
preclusão do direito, e após prévia autorização do CONTRATANTE. 



 

 

6.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pelo CONTRATANTE a 
cada período de 12 (doze) meses contados da data-base da apresentação da proposta. 

6.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

6.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituído, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas, e da CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

7.2. Obriga-se a CONTRATADA a: 

7.2.1. Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato; 

7.2.2. Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a 
fornecer os objetos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não terá 
nenhuma relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade será tão 
somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, obrigações e ações 
decorrentes, pagamento dos salários e demais ônus, recolhimento de todos os encargos sociais 
e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser 
vítimas ou derem causa, quando em serviço, na forma como é expressa e considerada nos arts. 
3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.º 
61.784/67; 

7.2.3. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por 
seus sucessores e representantes, na execução dos serviços ora contratados, isentando o 
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

7.2.4. Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras 
que lhe são correlatas; 

7.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.2.6. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

7.2.7. Estar à disposição do CONTRATANTE sempre que solicitado; 

7.2.8. Cumprir todas as exigências contidas no Edital que originou este Contrato; 

7.2.9. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas referentes 
a transporte aéreo, marítimo ou terrestre, traslados, hospedagens, alimentação e pagamento 
de diárias, dentre outros afins, no atendimento a execução dos serviços descritos neste termo, 
durante toda a vigência contratual;  

7.2.10. Executar a instalação, configuração e demais atividades necessárias à implantação dos 
módulos do Sistema;  

7.2.11. Exercer a manutenção corretiva do Sistema para adaptação às alterações legais 
(legislação federal e estadual) inerentes às suas funcionalidades, durante toda a vigência do 
contrato, devendo executar as atualizações que se fizerem necessárias para o seu perfeito 
funcionamento e enquadramento as mudanças nas legislações;  



 

 

7.2.12. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas na licitação que deu origem a contratação;  

7.2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

7.2.14. Manter os servidores (agentes) da CONTRATANTE, encarregados de acompanhar os 
trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhes as informações necessárias; 

7.2.15. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as 
especificações funcionais do mesmo; 

7.2.16. Tratar como confidenciais informações e dados contidos no sistema, guardando total 
sigilo perante terceiros; 

7.2.17. Responsabilizar-se pela manutenção e atualização da cópia de segurança do banco de 
dados, bem como da integridade e confidencialidade das informações; 

7.2.18. Após a rescisão do contrato, deverá fornecer backup e a senha de acesso completo ao 
banco de dados. Deverá manter em funcionamento, com acesso aos usuários do Consórcio, para 
consulta e emissão de relatórios dos dados históricos por tempo indeterminado; 

7.2.19. Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual para adoção das providências cabíveis; 

7.2.20. Efetuar tempestivamente as atualizações legais e tecnológicas bem como manter 
suporte técnico à CONTRATANTE pelo período de vigência contratual. 

7.3. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

7.3.1. Supervisionar e fiscalizar a Prestação de Serviços ora contratado; 

7.3.2. Efetuar pontualmente os pagamentos de acordo com o ora pactuado; 

7.3.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços 
contratados;  

7.3.4. Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à 
CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização;  

7.3.5. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados 
e uniformizados, aos locais em que devam executar os serviços;  

7.3.6. Realizar rigorosa conferência das especificações técnicas do objeto licitado pela comissão 
de recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada 
a entrega total, fiel e correta dos serviços a que se referirem;  

7.3.7. Emitir termo de “recebimento definitivo” ou termo de “aceite final”, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, contados data final da implantação, se atendidos os requisitos 
pertinentes;  

7.3.8. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato sob todos os aspectos, inclusive, quanto 
ao fiel cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas da CONTRATADA, 
relatando as irregularidades, quando for o caso; 

7.3.9. Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA para 
o bom funcionamento e operacionalidade do sistema; 

7.3.10. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, 
em função da prestação dos serviços; 



 

 

7.3.11. Fornecer o material necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando solicitado 
pela CONTRATADA; 

7.3.12. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções; 

7.3.13. Designar um ou mais técnicos devidamente capacitados para acompanhar a 
implantação do sistema e desempenhar as atividades de fiscalização, coordenação técnica e 
administrativa do projeto; 

7.3.14. Assegurar a configuração adequada das máquinas e instalação do sistema e dos 
aplicativos, quando couber; 

7.3.15. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da 
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos; 

7.3.16. Solicitar formalmente à CONTRATADA, bem como pagar o preço nos prazos e condições, 
como justo e acertado em contrato, quanto da instalação de outros softwares do seu interesse 
e os serviços de assistência técnica, customizações ou de consultoria/assessoria técnica 
necessários a CONTRATANTE; 

7.3.17. Usar o software/aplicativo objeto do presente contrato exclusivamente nas 
unidades/órgãos da CONTRATANTE, quando couber, vedada a sua cessão a terceiros a qualquer 
título sem expressa autorização da CONTRATADA; 

7.3.18. Não permitir que pessoas estranhas ao quadro funcional da CONTRATADA tenham 
acesso ao sistema de informações de sua propriedade, bem como, somente permitir acesso ao 
software, de técnicos com identificação e credencial da CONTRATADA e munidos da respectiva 
ordem de serviço ou documento que o substitua, emitido pela CONTRATADA; 

7.3.19. Realizar periodicamente download dos dados ou disponibilizar estrutura para 
redundância de informações, assumindo integral responsabilidade pela proteção e guarda dos 
arquivos de dados, todos de sua propriedade. Este procedimento não exime à CONTRATADA de 
realizar backups periódicos dos dados armazenados no Datacenter (nuvem) e manter em 
segurança os dados da Solução CONTRATADA. 

7.3.20. Não permitir, em relação ao software, a sua modificação, divulgação, reprodução ou uso 
não autorizado pelos agentes, empregados ou prepostos da CONTRATANTE. Não copiar ou 
reproduzir o software ou qualquer parte do material que os integre, transferi-los, fornecê-los ou 
torná-los disponíveis a terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for e sob qualquer 
modalidade, gratuita ou onerosa, provisória ou permanente, sem expressa autorização escrita 
da CONTRATADA. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

8.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital ou no contrato, e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta ou da vigência do Contrato, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, conforme o caso: 

8.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido em edital; 

8.1.2. Não entregar a documentação exigida para assinatura do contrato; 

8.1.3. Apresentar documentação falsa; 



 

 

8.1.4. Causar o retardamento na execução do certame; 

8.1.5. Causar o atraso na execução do objeto; 

8.1.6. Não mantiver a proposta; 

8.1.7. Falhar na execução do contrato; 

8.1.8. Fraudar a execução do contrato; 

8.1.9. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.10. Declarar informações falsas; e 

8.1.11. Cometer fraude fiscal. 

8.2. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União e no Cadastro de Impedidos de Licitar do 
Tribunal de Contas do Estado. 

8.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma: 

8.3.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega dos serviços contratados, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

8.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais 
celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 

8.3.3. As multas mencionadas nos itens 8.3.1 e 8.3.2, serão descontadas do pagamento a que 
a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 
judicialmente, quando for o caso. 

8.3.4. Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao CIS5ªRS, será regularmente intimada a 
efetuar o pagamento mediante transferência bancária. 

8.4. As multas aludidas pelo item 8.3 e subitens não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei, ficando a licitante ou 
contratada sujeita às seguintes penalidades: 

8.4.1. Advertência; 

8.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.5. As sanções previstas nos itens 8.1, 8.4.1, 8.4.2 poderão ser aplicadas juntamente com a 
do item 8.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

8.6. A sanção estabelecida no item 8.4.2 é de competência exclusiva do Diretor Executivo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

8.7. As sanções previstas nos itens 8.3 e 8.4.2 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este edital: 

8.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 



 

 

8.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 

8.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

8.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos arrolados no 
artigo 78 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, conforme previsão contida no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Fica nomeado como Gestor deste Contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, o Sr.: 

10.1.1. Gerente da Unidade  de Saúde: SR. CARLOS VINICIUS SBARDELOTTO, portador do RG 
nº 10.978.361-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.847.349-05;  

10.2. Fica nomeado como Fiscal Geral deste Contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, o Sr.: 

10.2.1.  Chefe de Divisão de Faturamento e Convênios: SR. PEDRO HENRIQUE DA FONSECA, 
portador do RG nº 10.269.789-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.041.749-09;  

10.3. Caberá ao gestor e fiscal a fiscalização e a aprovação (homologação) dos módulos, do 
sistema implantado e dos serviços prestados estarão a cargo do Gestor do Contrato e dos 
Departamentos das áreas usuárias da solução. 

10.4. A CONTRATADA deverá exercer fiscalização própria, durante a execução dos trabalhos, de 
seus funcionários e prepostos.  

10.5. O Consórcio CIS5ªRS poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos 
serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados 
satisfatórios.  

10.6. A fiscalização, por parte do Consórcio, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da 
CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à Administração e/ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus 
empregados ou preposto. 

10.7. Verificando-se ainda irregularidades na execução dos serviços, ao Consórcio caberá aplicar 
as penalidades cabíveis previstas em Lei. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

11.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão 
de ética durante todo o processo de execução do objeto contratual. 

11.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

11.1.1.1. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução de contrato; 



 

 

11.1.1.2. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de execução de contrato; 

11.1.1.3. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

11.1.1.4. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato; 

11.1.1.5. Prática obstrutiva: 

11.1.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do edital a que se vincula o presente 
instrumento;  

11.1.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

11.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas da execução contrato financiado pelo 
organismo. 

11.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado, concorda e autoriza que, 
na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 
do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E 
ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 8666/93, na Lei Federal nº 10.520/2002, e demais normas Federais de Licitações 
e Contratos Administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal 
nº 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava – Paraná, como único e competente para 
dirimir eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de quaisquer outros, por 
mais privilegiados que sejam, com o que concordam expressamente as partes contratantes.  

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para um mesmo fim, perante as testemunhas abaixo, que também as 

subscrevem. 

 

 

 



 

 

Guarapuava, xx de xx de 2022. 

NOME 
Cargo 

 

XXX 
Contratada 
XXX 
Representante legal 

Testemunhas: 
NOME:___________________________ 
RG/CPF: 

 
 
NOME:______________________________ 

RG/CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

COMO MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

DECLARAÇÃO 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

 

A empresa xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xx por intermédio de seu Representante 

Legal, Sr.(a) xx , portador(a) da Carteira de Identidade n.º xx, inscrito no CPF/MF sob o nº xx, 

DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico Nº 002/2022, sob as penas da lei, 

que esta empresa, na presente data, é considerada: 

OBS:1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

1. ( )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006; 

2. ( )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

Caso assinalada a opção (1) ou (2), DECLARA ainda, que a empresa está excluída das 

vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

local e data 

 

__________________________ 

Representante Legal  

Importante: 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará 

no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, 

às demais sanções penais cabíveis. 

 

 



 

 

ANEXO IV – MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 

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 da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 

telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e 

respectivo Banco. 

Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 

Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 

PROPOSTA 

Lote Item Qtd. Unid. Descrição  V. Unit. V. Total 

       

Planilha de valores unitários de implantação e mensalidade por módulo: 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTOS 
UNITÁRIOS 

IMPLANTAÇÃO 
(i) 

LOCAÇÃO SUBTOTAL 
(i+a) MENSAL (m) ANUAL (m*12) 

Prontuário eletrônico   R$ - R$ - 

Recepção   R$ - R$ - 

Fila de Atendimento   R$ - R$ - 

Acolhimento de Paciente   R$ - R$ - 

Consulta    R$ - R$ - 

Acompanhamento de Saúde Mental   R$ - R$ - 

Acompanhamento de Paciente Diabético   R$ - R$ - 

Saúde da Criança   R$ - R$ - 

Saúde do Adolescente   R$ - R$ - 

Saúde da Mulher   R$ - R$ - 

Saúde do Idoso   R$ - R$ - 

Farmácia/Gestão de Medicamentos   R$ - R$ - 

Realização de Procedimentos   R$ - R$ - 

Odontologia   R$ - R$ - 

Agenda   R$ - R$ - 

Policlinica e/ou Centro Cirúrgico   R$ - R$ - 

Integração com Sistemas Federais   R$ - R$ - 



 

 

Relatório Gerenciais   R$ - R$ - 

Telemedicina   R$ - R$ - 

Controle, Regulação e Auditoria   R$ - R$ - 

Gestão de Média Complexidade   R$ - R$ - 

Controle de Frotas/Viagens (Transporte 
Sanitário) 

  R$ - R$ - 

Aplicativo População   R$ - R$ - 

TOTAL R$ - R$ 
- 

R$ - R$ - 

DECLARAÇÕES: 

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os 

termos deste edital, inclusive em relação ao constante do anexo I do edital e no seguinte: 

Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 

de sua apresentação. 

Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 

bem como seus prazos e condições de entrega. 

Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

LOCAL E DATA 

 

__________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

  



 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 

representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022, instaurado pelo 

Consórcio CIS5RS, declara sob as penas da lei que: 

- Temos acesso e total conhecimento sobre os programas fontes, estando aptos a 

realizar os serviços de customização e manutenção dos programas ofertados. 

- Até data de início da implantação disponibilizará datacenter, próprio ou locado, com 

recursos adequados ao objeto e porte deste consórcio, com capacidade de processamento 

(links, servidores, nobreaks, firewall, fontes alternativas de energia (grupo gerador), 

climatização, gestão de segurança e acesso às informações), para alocação do sistema objeto 

desta licitação. 

- A Administração, a qualquer tempo e a seu critério, obedecidos as normas do 

fornecedor do Datacenter, poderá, acompanhado de técnicos da contratante e da contratada 

visitar a infraestrutura de Datacenter a fim de avaliação de conformidade aos requisitos técnicos 

do TR. 

LOCAL E DATA 

__________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

  



 

 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 

representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, instaurado pelo 

Consórcio CIS5RS, declara sob as penas da lei que: 

- Não se encontra com o Direito de Licitar suspenso perante o Consórcio CIS5RS, bem 

como não encontra-se declarado inidôneo por órgão ou entidade em qualquer das esferas do 

Governo; 

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

- Não possui, no seu 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 ao Art. 7º, 

XXXIII da Constituição Federal de 1988; 

- Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 

parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES EFETIVOS 

INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU EXERÇAM FUNÇÃO 

GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 

CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO CIS5ªRS OU QUE EXERÇAM FUNÇÃO DE 

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, 

AGENTES POLÍTICOS, PRESIDENTE E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DO CONSÓRCIO 

CIS5ªRS, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 

informações contidas nesta Declaração. 

LOCAL E DATA 

_________________________ 
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