
 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 – PMR 

PROCESSO Nº 080/2019 

 

O MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PARANÁ, mediante a Pregoeira, designada pela Portaria nº 

336/2018 de 21 de dezembro de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que na data 

e local abaixo indicados fará realizar licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

menor preço por Lote para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE E GESTÃO EM 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPREENDENDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, TREINAMENTO, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA, conforme discriminação disposta no Anexo I do Edital. 

 

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, o Decreto Municipal nº 952/2007, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital 

e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário abaixo determinado. 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00 do dia 01 de julho 

de 2019, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua 

Getúlio Vargas, nº 901, centro. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:01 do dia 01 de julho de 2019, junto a sala de reuniões da 

Administração na Prefeitura Municipal de Renascença - PR. 

1 – DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE E GESTÃO EM 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPREENDENDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, TREINAMENTO, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA, conforme descrito no presente Edital e seus Anexos. 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I Descrição do Objeto 

ANEXO II Minuta do Termo do Contrato 

ANEXO III Modelo de Carta de Credenciamento 

ANEXO IV Modelo Declaração de que a empresa não foi declarada inidônea 

ANEXO V Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 

ANEXO VI Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 



 

 

 

 

ANEXO VII Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa 

empregadora 

ANEXO VIII Orientações para Geração/Redação da Proposta de Preços em Programa 

específico do município 

ANEXO IX Ficha Cadastral 

ANEXO X Modelo Declaração Micro e Pequenas Empresas 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão aqueles que atenderem as exigências deste Edital e Anexos. 

 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções 

previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

2.3 - É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 

 a) pessoa física; 

 b) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

 c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 

d) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de falência  

ou recuperação judicial; 

 e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública,      

Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com suspensão 

do direito de licitar e contratar com o Município; 

f) Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 

Administração, perante o INSS e FGTS; 

g) Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente 

ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira 

ou trabalhista; 

h) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, 

efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 

Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal (anexo VIII). 

 i) representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante. 

 

OBS: O edital foi elaborado sem atender ao artigo 48 inciso I da Lei Complementar 123/2006, 

pois não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 

ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório. 

3 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

3.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 



 

 

 

 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

4 – DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 – Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, a proponente deverá enviar um representante 

munido de documentos que comprovem a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, podendo utilizar-se do modelo 

indicado no ANEXO IV, ou por procuração (com firma reconhecida em cartório), bem como a 

Carteira de Identidade e ato constitutivo da empresa ou outro documento equivalente. 

4.1.1 – No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado licitante que comparecer ao local, 

deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente 

registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso. 

4.1.2 – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

ANEXO VI. 

4.2 – Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 4.1, 4.1.1 e 4.1.2, deverão ser 

apresentados em sobre-carta (fora dos envelopes). 

4.3 – Para as MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE que desejarem usufruir dos benefícios contidos nos art. 43, 44 e 45, deverão 

apresentar comprovação de MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE junto ao credenciamento sendo a declaração conforme ANEXO 

X e a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado expedida no máximo a 90 dias. 

4.4 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 



 

 

 

 

4.5 – A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar os 

envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame. 

4.6 – Os documentos apresentados poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 

de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada 

pela Pregoeira ou pelos membros da Equipe de Apoio no decorrer da sessão desde que o original 

esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicação em órgão oficial 

expedidos via Internet. 

4.7 – O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar os atos presenciais, poderá 

encaminhar os envelopes de Proposta (Envelope 01) e Habilitação (Envelope 02) e em terceiro 

envelope devidamente identificado (ou avulsos). Ato constitutivo da empresa ou documento 

equivalente, a Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação (Anexo V), Declaração de 

ME/EPP/MEI (Anexo XI), que desejarem usufruir dos benefícios contidos nos art. 43, 44 e 45, 

podendo ser enviados via correio ou diretamente no protocolo. 

4.7.1 – O município não se responsabiliza pelo não recebimento dos documentos em prazo adequado. 

5 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1 – Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentos serão entregues à Pregoeira e 

Equipe de Apoio, na ocasião do Credenciamento. 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 01) 

6.1 – A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia 

e hora determinados, em envelopes devidamente lacrados e rubricados no fecho, e identificados 

conforme segue: 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

ABERTURA: ________________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 

DE FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

COMPREENDENDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, 

TREINAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 

6.2 – A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ: 

6.2.1. A Proposta de Preços deverá ser gerada e apresentada, obrigatoriamente, na forma 

impressa e assinada pelo proponente ou seu representante legal, de acordo com as orientações 

constantes no Anexo VIII deste edital. E para preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o 

julgamento por parte da Pregoeira na forma eletrônica (CD-R ou Pen-Drive). 

Obs: Caso o arquivo na forma eletrônica não funcione, o mesmo poderá ser solicitado ao 

representante presente para que encaminhe de outra forma, sendo assim é necessário que o 

representante possua uma cópia do arquivo, como forma de agilizar o julgamento da Pregoeira. 



 

 

 

 

 

Parágrafo Único: a forma impressa a que se refere este artigo somente será emitida pelo 

Programa Especifico do Município. Não será admitida proposta elaborada por outro meio. 

 

6.2.2 O Programa Específico do Município poderá ser retirado mediante apresentação, junto 

ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Renascença-PR Ou através do site 

do município, onde deverá ser enviado para o e-mail licitacao@renascenca.pr.gov.br, da Ficha 

Cadastral contido no Anexo X preenchido. 

 

a) A descriminação dos serviços cotados;  

 

b) preço unitário do objeto licitado com até 02 (duas) casas decimais, valor total, 

expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no 

item 2 do presente edital; 

 

c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo; 

 

d) Prazo de execução de 12 (doze) meses; 

 

e) Nome e assinatura do Representante Legal da empresa ou Procurador. 

 

f) NO PREÇO COTADO, OBRIGATORIAMENTE ESTARÃO INCLUÍDAS 

TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS DEVIDOS, 

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS BEM COMO QUAISQUER 

OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS INCIDENTES SOBRE A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.3 – NÃO SERÃO ADMITIDOS VALORES SUPERIORES AO MÁXIMO ESTIMADO NO 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

6.4 – A apresentação da proposta implicara na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e 

de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

6.6 -  Consideram-se exigências essenciais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples 

manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa 

representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

7 – DA HABILITAÇÃO 

7.1 – Os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, 

em envelopes devidamente lacrados e rubricados no fecho, identificados conforme segue: 

mailto:licitacao@renascenca.pr.gov.br


 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

ENVELOPE Nº 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

ABERTURA: ________________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 

DE FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

COMPREENDENDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, 

TREINAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

7.2. A documentação referente à habilitação deverá conter o seguinte: 

 

7.2.1 Para comprovação da habilitação jurídica: 

 

7.2.1.1 – ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou 

consolidado, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações ou entidades (associações, ONG’s, etc) acompanhado 

dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja 

entregue por ocasião de credenciamento; 

7.2.1.2 – registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa individual. 

 

OBS.: Caso a empresa já tenha apresentado os documentos referidos acima em 

momento anterior, será dispensada nova apresentação na habilitação jurídica.  

 

7.2.2. Para comprovação da regularidade fiscal: 

 

A documentação relativa á Regularidade Fiscal consistirá, em: 

 

7.2.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

expedido a menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação; 

 7.2.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 

Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras 

equivalentes na forma da Lei; 

             7.2.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

 7.2.2.4 - Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da 

União, na forma da lei; 

 7.2.2.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

licitante, na forma da lei. 

 7.2.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida a menos de 

180(cento e oitenta dias). 

 

7.2.3 – Relativo à qualificação Econômico-financeira: 

 

7.2.3.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da 



 

 

 

 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diário Oficial, 

ou, publicados em jornal de grande circulação, ou registrados na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da Licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta 

Comercial da sede ou domicílio da Licitante, na forma da Legislação em vigor, 

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento, e Notas 

Explicativas ou SPED, contendo dos Termos de Abertura e de Fechamento balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis conforme a Lei. 

As empresas Licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, 

devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de 

Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 

    

 

7.2.4 – Declarações: 

 

7.2.4.1. Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou 

municipal, conforme Anexo IV; 

7.2.4.2. Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, 

sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do 

Anexo VI; 

7.2.4.3. A empresa está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que 

se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal, formalizada nos termos do modelo VII deste Edital, em cumprimento ao 

Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998. 

 

7.2.5. Para comprovação da Qualificação Técnica: 

 

A documentação relativa á Qualificação Técnica consistirá, em: 

 

7.2.5.1 – No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu produtos e equipamentos 

compatíveis com o objeto desta licitação. 

7.2.5.2 - Declaração do representante legal da empresa que caso seja vencedor do certame irá 

dispor dos profissionais adequados para o devido atendimento, suporte e treinamento.  

 

7.2.6 – Disposições Gerais referentes aos documentos: 

 

7.2.6.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório 

competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada pela Pregoeira ou pelos membros da Equipe 

de Apoio no decorrer da sessão desde que o original esteja na posse do representante credenciado, 

ou ainda por meio de publicação em órgão oficial expedidos via Internet. 



 

 

 

 

 

7.2.6.2 – Será considerado prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de emissão 

para as certidões nas quais não constar a data de vencimento. 

 

7.2.6.3 - Caso a proponente apresente certidões emitidas via Internet a aceitação das mesmas 

ficará condicionada a consulta pelo mesmo sistema. 

 

7.2.6.4 – Serão desclassificadas as empresas que não atenderem às exigências essenciais deste 

Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento. 

7.2.6.5 Consideram-se exigências essenciais as que não possam ser atendidas, no ato, por 

simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa 

representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

7.2.6.6 - As micro empresas (ME) empresas de pequeno porte (EPP) ou Microempreendedores 

Individuais (MEI) deverão apresentar toda a documentação arrolada nos itens acima, no entanto: 

7.2.6.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. Conforme §1º Art. 43 da LC 123/2006. 

7.2.6.6.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, 

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. Conforme §2º Art. 43 da LC 123/2006 

8 – DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1 - A sessão pública será, conduzida por uma Pregoeira e realizada de acordo com as disposições 

contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições 

nele estabelecidas, bem como em seus anexos, no local e horário já determinados. 

8.2 – Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes. 

8.3 – Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e 

posterior rubrica. 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 – A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes nº 01 – contendo as propostas de preços e 

classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 

preço. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81


 

 

 

 

9.2 – Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de três, além da vencedora, para que seus autores participem da segunda fase, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

9.3- Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus anexos; 

 b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 

 c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou 

manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados no 

mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus anexos. 

9.4 – Aos proponentes classificados para a segunda fase, conforme subitens 9.1 ou 9.2, será dada 

oportunidade para novas propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes. 

9.5 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções legais 

e determinadas neste edital. 

 

9.6 - Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem 

para esses lances será definida através de sorteio, onde terá preferência para o lance a licitante 

sorteada. Às licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio 

de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, 

iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 

 

9.6.1 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, O Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá a Pregoeira ainda negociar 

um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte.  

 

Artigo 44: Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 

para a microempresa e empresas de pequeno porte. 

 

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada.  

 

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por 

cento) superior ao melhor preço. 

 

Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma:  

 



 

 

 

 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 

seu favor o objeto licitado; 

II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 

Complementar, será realizado sorteio. 

9.7 – Aos proponentes classificados para a segunda fase, conforme subitens 9.1 ou 9.2, será dada 

oportunidade para novas propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes. 

9.8 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções legais 

e determinadas neste edital. 

9.9 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 

e seus Anexos, a mesma será DESCLASSIFICADA. 

9.10 – Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e 

ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido nesse Edital, exclusivamente pelo critério 

de menor preço unitário. 

9.11 – A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, 

decidindo motivadamente a respeito. 

9.12 – Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias pelo licitante que tiver formulado. 

9.13 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado 

vencedor do lote, sendo-lhe adjudicado pela pregoeira o objeto do lote. 

9.14 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender as exigências editalícias, a 

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta válida e licitante habilitado, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto do lote. 

9.15 – Nas situações previstas nos subitens 9.6 e 9.9, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço global melhor. 

9.16 – A manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em 

ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis, 

abrindo-se igual prazo, posteriormente, para contrarrazões. 

9.17 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor; 



 

 

 

 

9.18 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

9.19 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os licitantes presentes. 

9.20 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

9.21 – Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

10 – SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE: 

10.1 – Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

10.2 – Que ultrapasse o valor estimado no Anexo I; 

10.3 – Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do produto licitado; 

10.4 – Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira. 

11 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 

11.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

11.2 – Caberá a secretaria solicitante juntamente com a autoridade competente decidir sobre a 

impugnação e, desde que todos os interessados sejam avisados, poderá suspender a data de abertura. 

11.3 – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

11.4 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pelo proponente; 

11.5 – Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-

lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, 

sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde 

logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente; 

11.6 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 

11.7 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 



 

 

 

 

11.8 – Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo.  

 

11.9 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 

neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções 

legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

 

12.1.1. Advertência; 

 

12.1.2. Multa, nos seguintes termos: 

 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto licitado, 

calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 

 

b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

 

c) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 

79 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

12.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo 

de até 02 (dois) anos; 

 

12.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

 

12.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

12.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

administrativa ou judicial. 

13 – FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 

13.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Renascença, firmará 

contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta licitação 

nos termos da Minuta do Contrato – ANEXO II, que integra este Edital; 

13.2. O licitante vencedor terá prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da 

convocação, para assinar o Contrato.  



 

 

 

 

13.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.  

13.4. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato, não retirar 

ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convidar os demais 

licitantes, na ordem de classificação, após comprovação da sai compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato; 

13.5. Este Edital e seus anexos integrarão Contrato firmado, independente de transcrição. 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14.1 – As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com a seguinte 

dotação orçamentária: 

 303 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 

0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 1030100342.031 Atenção Basica Fixa - FMS 

 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

             3.3.90.40.11.00 Locação de Softwares 

             Desdobre: 12330 

 

             303 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 

0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 1030100342.031 Atenção Basica Fixa - FMS 

 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

             3.3.90.40.08.00 Manutenção de Softwares 

             Desdobre: 12321 

              

             936 Componente para Qualificação da Ggestão (SUAS) 

1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 0824400412.058 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 

 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

             3.3.90.40.11.00 Locação de Softwares 

             Desdobre: 12332 

 

             936 Componente para Qualificação da Ggestão (SUAS) 

1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 0824400412.058 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 

 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

             3.3.90.40.08.00 Manutenção de Softwares 

             Desdobre: 12323 



 

 

 

 

15 – DOS PRAZOS: 

15.1 – O prazo de validade das propostas é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de 

abertura do pregão, conforme discriminado no Anexo IX deste Edital. 

 

15.2 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (Doze) meses, contados da data da assinatura do 

instrumento contratual, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso 

necessário. 

16 – DAS OBRIGAÇÕES 

16.1 Caberá à CONTRATADA: 

a) ceder o direito de uso de software de gestão pública integrada, migração de dados, implantação, 

treinamento, manutenção e suporte técnico, de acordo com as condições  especificações  técnicas 

mínimas  descritas     no Termo de Referência. 

b) manter  em seu quadro funcional durante toda a vigência do contrato, no  mínimo  Analistas  de Sistemas e 

Profissionais/Consultores/Técnicos,  para manutenção e suporte técnico, conforme informação e relação  

apresentadas  na Proposta Técnica; 

c) prestar  atendimento  às  chamadas  para manutenção e suporte técnico, no máximo, em até 02 (duas) 

horas, após solicitação do respectivo setor, promovendo a solução em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, 

podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado; 

d) Manter  os  programas   contratados  atualizados  de  acordo com as leis vigentes e as normas deste   Edital; 

e) arcar  com  todos  os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo  o  pagamento 

de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas 

administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto  contratado; 

f) responder  por  quaisquer  danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados,  terceiros  ou  

a   Contratada,   em  razão  de  acidentes  ou  de  ação,  ou  de omissão,  dolosa  ou  culposa,  de  preposto  da  

Contratada  ou  de  quem  em  seu  nome agir,  decorrentes do  fornecimento  do  objeto  contratado; 

g) Responsabilizar-se por eventuais danos e acidentes que venham a ocorrer nos equipamentos e 

documentos    do              município,    tanto  de  funcionamento  quanto aos  bens       e    serviços   fornecidos,       quanto   por  ato  

de  seus  empregados  ou  prepostos  no  fornecimento  dos  bens  e  serviços  contratados; 

h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,  nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da 

Contratante; 

i) manter  durante todo o  contrato  as  condições de  habilitação  e  qualificação previstas no  Edital; 

j) manter,   por si,   por seus prepostos e contratados,  irrestritos  e  total  sigilo  a  respeito de  quaisquer  dados  

que lhe forem fornecidos; 



 

 

 

 

k) em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante. 

    16.2 Caberá à CONTRATANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores 

especialmente designados; 

b) vetar o recebimento de qualquer serviço que considerar incompatível com as especificações 

apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus  bens 

patrimoniais  ou  ser  prejudicial  à  saúde  dos  servidores; 

c) atestar  as  notas  fiscais  após  o  efetivo  fornecimento  dos  serviços,  objeto desta licitação; 

d) efetuar  o(s)  pagamento(s)  à  Contratada,  conforme  estabelecido  neste  Contrato; 

e) aplicar à Contratada as  sanções  administrativas  regulamentares  e  contratuais, quando 

necessário; 

f) prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que venham a  ser  solicitados  pela Contratada. 

18 – DO PAGAMENTO: 

18.1. A Prefeitura Municipal de Renascença se compromete a efetuar o pagamento, somente através 

de transferência bancária, até o 20º (vigésimo) dia subsequente aos serviços prestados, comprovada 

a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal. 

 

 18.1.1 – A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 

 

  MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 

Rua Getulio Vargas, nº 901 

  Renascença – PR 

CEP: 85.610-000 

 

18.2. Após emissão da Nota Fiscal a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de emissão 

no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.  

 

18.3. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e do 

Contrato de Prestação de Serviços. 

 

18.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas devidamente válidas, 

para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 

durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 

19 – DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL: 

Caso o contrato seja prorrogado poderá ser reajustado com base no INPC. 

mailto:almoxarifado@renascenca.pr.gov.br


 

 

 

 

20 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 

20.1 – Anexo II deste Edital. 

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

21.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de 

Renascença 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 mediante ato 

escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

O Município de Renascença poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 

das propostas ou para sua abertura; 

21.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 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; 

21.3. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

21.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta; 

21.6. 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; 

21.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site: 

www.renascenca.pr.gov.br; 

21.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

21.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira. 

21.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 

o de Marmeleiro – PR. 

21.11. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderá aos interessados no horário de 07:30 às 11:30 e 

13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações 

para melhores esclarecimentos. 

http://www.marmeleiro.pr.gov.br/


 

 

 

 

21.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 

21.13. 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 estabelecido, desde que não haja comunicação 

da Pregoeira em contrário. 

Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação pertinente. 

 

Renascença, 03 de junho de 2019. 

 

 

 

_________________________________ 

LESSIR CANAN BORTOLI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 - OBJETO 

 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas, visando à CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE GESTÃO 

EM SAÚDE E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPREENDENDO LOCAÇÃO, 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, TREINAMENTO, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA: 

  

LOTE 01 – SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ITEM QTDE UN DISCRIMINAÇÃO 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

01 01 UN 

IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.150,00 3.150,00 

02 12 MÊS 
MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO 

SISTEMA  833,33 9.999,96 

03 80 
HOR

AS 

HORAS DE VISITA TÉCNICA PÓS IMPLANTAÇÃO 

SOB DEMANDA  128,00 10.240,00 

TOTAL ESTIMADO 23.389,96 

 

LOTE 02 – SISTEMA SAÚDE 

ITEM QTDE UN DISCRIMINAÇÃO 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

01 01 UN 

IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, 

TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 

NO SISTEMA WEB  9.525,00 9.525,00 

02 12 MÊS MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WEB  2.083,75 25.005,00 

03 01 UN 
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA 

EM DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA ACS E ACE 2.933,33 2.933,33 

04 12 MÊS 
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA EM 

DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA ACS E ACE 375,00 4.500,00 

05 100 HORA 
HORAS DE VISITA TÉCNICA PÓS 

IMPLANTAÇÃO SOB DEMANDA  138,00 13.800,00 

TOTAL ESTIMADO 55.763,33 

 

Para o Lote 01: 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS CONSTANTES ABAIXO, E TERMO DE REFERÊNCIA EM 

ANEXO: 

 

Ítem 1  – Implantação: incluem-se todas as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação dos 

funcionários da empresa vencedora do certame. 



 

 

 

 

Íitem 2  – Manutenção: estão incluídas as atualizações do sistema/ software necessárias para melhor 

operacionalização do mesmo, incluindo alterações/ atualizações dos sistemas de informação do MDS, 

sem custo adicional para o Município contratante. 

Ítem 3 – Contratação de horas técnicas: incluem-se todas as despesas de locomoção, hospedagem e 

alimentação dos funcionários da empresa vencedora do certame 

 

1. - DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 

A MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO INICIAL E 

TREINAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SUPORTE TÉCNICO E 

MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES 

NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

RENASCENÇA - PR. 

 

1. PRAZO DA LICENÇA DE USO - EXECUÇÃO  

1.1. A licença de uso se dará pelo prazo de 12 meses, devendo ser garantida a ampla e irrestrita 

utilização de forma contínua e ininterrupta, a todo tempo, de todos os módulos do SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, obedecido o cronograma de 

implantação.  

1.2. Os serviços de implantação do sistema deverão contemplar instalação, configuração e 

treinamento.  

1.3. Estes serviços deverão ser realizados conforme demanda da Secretaria de ASSISTÊNCIA 

SOCIAL do Município de RENASCENÇA - PR conforme cronograma.  

 

2. LOCAÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO  

2.1. SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

2.1.1. A locação da Licença de Direito de Uso do Sistema Integrado de Gestão ASSISTÊNCIA 

SOCIAL compreende o uso sem restrição das funcionalidades, e de todos os módulos sem limitação 

do número de usuários.  

2.1.2. Nas hipóteses de término da vigência do contrato ou sua rescisão por qualquer motivo, os 

módulos do SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ficarão 

disponíveis em modo Consulta por no máximo 60 dias e a Contratada fica obrigada a fornecer os 

dados em formato .XML o .TXT salvo em mídia do tipo CD-ROM ou pendrive em no máximo três 

dias. 

 

3 SERVIÇOS TÉCNICOS 

3.1. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

3.1.1. A implantação compreende em configurar o acesso do SISTEMA INFORMATIZADO DE 

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL em todos os computadores que Secretaria de ASSISTÊNCIA 

SOCIAL do Município de RENASCENÇA - PR determinar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

3.1.2. A configuração e parametrização visam à carga de todos os parâmetros inerentes aos processos 

em uso pela Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de RENASCENÇA - PR, e que 

atendam a legislação Estadual e Federal.  

 

3.2. IMPORTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS EM USO (CONVERSÃO)  

3.2.1. Esta etapa compreende a importação do CADÚNICO em uso pela Secretaria de 

ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de RENASCENÇA - PR, visando permitir a utilização plena 

de cada um dos módulos.  

 

3.3. CAPACITAÇÃO INICIAL:  

3.3.1.1. Compreende a realização de capacitação de toda a equipe de usuários responsáveis pela 

operacionalização de todos os produtos adquiridos.  

3.3.1.2. Ao final da capacitação inicial, os servidores da Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL do 

Município de RENASCENÇA - PR, envolvidos no projeto, deverão ter pleno domínio da tecnologia 

adotada para a solução, estando aptos a executar atividades como: operação, validação, testes, 

controle de qualidade, entre outros. 

 

3.4. ASPECTOS GERAIS DA CAPACITAÇÃO:  

3.4.1. NÍVEL DE TREINAMENTO Os treinamentos poderão ocorrer em três níveis para cada um 

dos módulos: básico, avançado e técnico. 

 3.4.1.1. Treinamento Básico: Treinamento básico visa à operação e será disponibilizado a todos os 

usuários de cada módulo. 

 3.4.1.2. Treinamento Avançado: Treinamento avançado terá alcance para os gestores responsáveis 

de cada área atendida pelo SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. Deverá possibilitar a realização de todas as configurações e parametrizações de cada 

módulo.  

3.4.1.3. Treinamento Técnico: O treinamento técnico será voltado à equipe de Tecnologia da 

Informação da Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de RENASCENÇA - PR. 

 

3.5. LOCAL DE TREINAMENTO  
3.5.1. Os treinamentos serão realizados nas dependências das instalações da Secretaria de 

ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de RENASCENÇA - PR, em ambiente próprio, com a infra-

estrutura necessária.  

3.5.2. A capacitação será realizada com turmas de no máximo 10 (DEZ) servidores cada.  

 

3.6. SUPORTE TÉCNICO  
3.6.1. A Contratada deverá manter serviço de suporte técnico capacitado via telefone e chat on-line 

ilimitado emitindo protocolo de atendimento prestado em idioma português, disponível contato com 

os técnicos da sede da Contratada, em horário das 08h00min às  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17h00min, de segunda a sexta-feira.  

3.6.2. A Contratada deverá manter link de acesso de serviço de suporte técnico via chat on-line 

ilimitado emitindo protocolo de atendimento prestado, no site da contratada. 

3.6.3 Para chamados solicitados no canal online, a vencedora deverá cumprir prazos para solução dos 

problemas, não podendo se estender para mais de sete dias, exceto em casos e/ou situações que 

demandem suporte de outros setores (ex: implantação de novas funcionalidades específicas para o 

município). 

3.6.4 A vencedora deverá possuir técnicos especialistas no módulo de Gestão em ASSISTÊNCIA 

SOCIAL para que possam atender o município e sanar dúvidas de forma rápida e eficaz. 

3.6.5 Nas visitas rotineiras aos municípios, a vencedora deverá enviar profissionais que dominem 

todos os setores existentes no módulo de Gestão em ASSISTÊNCIA SOCIAL. Caso alguma situação 

não seja resolvida, a vencedora deverá em até sete dias revolver o caso, repassando informações por 

meio do canal online ou telefone. 

 

3.7. MANUTENÇÕES  

3.7.1. Compreende os serviços necessários para Contratada manter o SISTEMA INFORMATIZADO 

DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL sempre em perfeita operacionalização visando, garantir 

as características mínimas do sistema contratado.  

3.7.2. A Contratada deverá manter, em sua sede, equipe técnica alocada exclusivamente ao 

desenvolvimento e aprimoramento dos softwares, de novas versões e adequações às legislações  

estadual e federal.  

3.7.3. A Atualização do SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

poderá ocorrer em três níveis: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção 

personalizada.  

3.7.4. O Corpo técnico e os usuários, quando necessário, emitirão parecer a respeito do serviço 

realizado.  

3.7.5. A Contratada deverá disponibilizar novas versões/atualizações para o SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL durante o prazo de contrato, sem 

ônus adicional.  

3.7.6. A Contratada deverá documentar previamente a coordenação da contratante sobre a atualização 

da nova versão para o SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

3.7.7. No caso de desconfigurações em massa na versão atualização do sistema, a contratada devera 

encaminhar imediatamente a sede da contratante um profissional para reorganizar as configurações 

sem custo adicional, cabendo a contratante de notificar via oficio quando necessário;  

3.7.8. Para todo o atendimento de Suporte Técnico que não puder ser solucionado no momento, o 

técnico da Contratada deverá dar retorno no prazo máximo de 48 horas, para o usuário que solicitou 

o suporte, com a indicação da solução para o mesmo, ou fazendo o encaminhamento para uma das 

modalidades de Manutenção.  

3.7.9. O atendimento de Suporte Técnico deverá ser a todos os profissionais usuário do SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

 

4. MANUAIS  
4.1. Todos os manuais relativos ao sistema aplicativo objeto desta licitação deve estar no idioma 

português.  

4.2. A única exceção aplicável diz respeito à documentação relativa aos produtos básicos, que poderão 

opcionalmente estar no idioma inglês, tais como: banco de dados, produtos de comunicação, etc.  



 

 

 

 

4.3. O sistema oferecido deve toda documentação, escrita no idioma português, em papel ou mídia 

eletrônica, os quais deverão ser entregues no final da implantação de cada módulo.  

 

5. BACKUP 

5.1 O sistema deve possuir mecanismos que permitam a execução automática de cópias de segurança 

previamente agendadas; 

5.2 O BACKUP é de responsabilidade da vencedora, ficando em posse dela a cópia de segurança; 

5.3 A cópia de segurança poderá ser solicitada pelo município em qualquer momento. 

Será necessário a empresa informar qual a forma de armazenamento das informações. 

 

6. INFORMAÇÕES SOBRE MÁQUINAS E SISTEMA ATUALMENTE DISPONÍVEIS NA 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO: 

6.1 A Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL de RENASCENÇA - PR possui cerca de 5 máquinas 

ativas, caso seja necessário fica sob responsabilidade da empresa vencedora do certame a verificação 

destas máquinas. 

6.2 A Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL de RENASCENÇA - PR possui a atualmente 7  

servidores no seu quadro de funcionários; 

6.3 A Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL de RENASCENÇA - PR possui atualmente 2 

unidades/estruturas de ASSISTÊNCIA SOCIAL no Município.  

 

7. DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA: 

7.1 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, ainda antecedendo a adjudicação, 

deverá demonstrar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência – nos descritivos dos 

sistemas do Anexo I, para o respectivo sistema e/ou módulo, na forma descrita nos itens seguintes: 

7.2 A demonstração deverá ser realizada em até 4 (quatro) dias úteis após a realização do certame, 

conforme determinação do Sr. Pregoeiro, registrada em ata. A homologação dos serviços fica 

condicionada à execução da demonstração técnica das funcionalidades do sistema para a Secretaria 

Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

7.3 A demonstração poderá ser concluída em 4 (quatro) horas, podendo ser remarcada nova data, a 

critério do Pregoeiro e Equipe de Apoio, para continuidade dos trabalhos, salvo situações 

excepcionais devidamente justificadas; 

7.4 A demonstração deverá ser realizada em equipamentos e periféricos próprios das licitantes;  

7.5 Deverão estar presentes os membros da Licitação e representante do Setor solicitante durante a 

demonstração. 

7.6 Para a demonstração serão avaliadas as funcionalidades descritas no Anexo I – Descritivo do 

Sistema; 

7.7 A licitante deverá demonstrar o atendimento de 100% dos itens avaliados de cada módulo e/ou 

sistema, o que não exime a mesma de atender à integralidade do Termo de Referência na implantação 

e durante toda a vigência do contrato; 

7.8 A licitante que não atingir o índice mínimo exigido de 100% será desclassificada, sendo 

convocada a próxima licitante conforme a classificação do certame; 

7.09 A demais licitantes poderão se fazer presentes na demonstração; 

7.10 As demais licitantes somente poderão se manifestar ao final da demonstração, para que o tempo 

de demonstração não seja prejudicado, devendo constar em ata todas as manifestações e respectivas 

respostas, sendo vedada qualquer manifestação durante as apresentações 

 



 

 

 

 

8. PRAZOS GERAIS 

8.1 A contratada deverá realizar a implantação e migração dos dados no prazo máximo de até 15 

(Quinze) dias, após emissão da ordem de serviço. 

8.2 Declarado executado e, entregue o objeto pelo contratado, a Contratante terá o prazo de até 10 

(dez) dias, contados da entrega, para rejeitá-lo sob o fundamento de não atendimento a qualidade e 

especificações contidas nesse edital. 

 

9. DESCRITIVO DO SISTEMA: RELAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES REQUISITADAS 

PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

 

GERAL 
 A interface de apresentação do sistema deve ser em modo gráfico sem limitação de usuários. 

 O sistema deve ser desenvolvido em linguagem para Web não utilizando nenhum plugin 

adicional necessário para uso da aplicação, exceto para funções específicas como integração com 

equipamentos. 

 O sistema deve ser operável via navegador web padrão, operando nos seguintes sistemas 

operacionais: Windows, Linux e MacOs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O sistema deve ser operável através dos principais navegadores: Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, Opera e Safari, Microsoft Edge. 

 Deve apresentar visual com características RIA (Rich Internet Application), onde não existe a 

necessidade de se atualizar (refresh) toda a página.  

 O software Web desenvolvido pela proponente por motivos de segurança de aplicações web deve 

ser acessível por protocolo “HTTPS”, ficando a cargo da CONTRATANTE a aquisição de 

certificado de uma entidade fornecedora para funcionalidades executadas nos servidores do 

ambiente interno. 

 Todos os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações mantendo a integridade dos 

dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware. 

 O sistema deverá apresentar, logo após a realização do login, um painel visual que, de maneira 

centralizada, destaca um conjunto informações pertinentes para a gestão de assistência social. 

 O painel visual, deverá conter minimamente indicadores que apresentem as informações de 

atendimentos realizados, benefícios concedidos, violências ou violações de direito, acolhimentos 

e pessoas ou famílias que estão sendo acompanhadas pelo PAIF e PAEFI. 

 O painel visual, deverá possibilitar que o profissional de acesso personalize quais indicadores 

deseja ou não deseja visualizar. 



 

 

 

 

 As informações apresentadas nos indicadores do painel visual deverão levar em consideração os 

privilégios de acesso dos profissionais, ou seja, um profissional não poderá ver as informações 

de unidades nas quais não esteja vinculado. 

 Permitir o cadastro de Unidades de Assistência Social Identificação, Endereço, Caracterização, 

Infraestrutura, Equipamentos. 

 Permitir o cadastro dos profissionais da assistência social, definindo dados de endereço, 

documentos, especialidades e unidades que o profissional possui vínculo. 

 O usuário deve obrigatoriamente ser relacionado a uma pessoa única do sistema, não permitindo 

que seja cadastrado para o usuário informações já disponíveis na pessoa, tais como nome, e-mail. 

 O sistema deve possuir controle de acesso de usuários do sistema para cada opção do sistema 

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

 Permitir o cadastro de perfis com seus privilégios de acesso. 

 O sistema deve ocultar no menu as funcionalidades sem acesso para o usuário de sistema. 

 Permitir que os usuários de sistema favoritem as funcionalidades que desejarem. 

 Permitir a importação periódica dos cadastros realizados no CADUNICO, possibilitando 

visualizar o progresso do processo de importação. 

 Permitir, verificar o resultado da importação do CADUNICO. A verificação deverá ser  

 realizada através da própria tela de importação, detalhando se a família foi ou não importada, o 

motivo, e linkando com o cadastro da Família no sistema, caso a importação tenha sido bem 

sucedida.  

 Permitir a importação periódica dos registros dos Descumprimentos das condicionalidades do 

Bolsa Família. 

 Disponibilizar cadastro de cidadãos com informações em conformidade com Prontuário SUAS. 

 Permitir o cadastro dos cidadãos com informações padronizadas pelo programa da Caixa 

Econômica Federal CADUNICO. 

 Possibilitar a vinculação de múltiplos endereços ao cadastro de cada cidadão, identificando-os 

por tipo e permitindo a visualização através de mapa do endereço informado. 

 Possibilitar a vinculação de arquivos digitalizados ao cadastro do cidadão. 

 Permitir o armazenamento de foto no cadastro de cidadãos. 

 Permitir o cadastro das famílias com informações de características do domicílio, origem e 

despesas mensais padronizadas pelo programa da Caixa Econômica Federal CADUNICO. 

 Disponibilizar cadastro de famílias com informações de situação da família, condições 

habitacionais, convivência familiar e comunitária, bem como relações de convivência, em 

conformidade com Prontuário SUAS. 

 Possibilitar a vinculação de arquivos digitalizados ao cadastro da família. 

 Permitir a vinculação dos cidadãos ou famílias aos programas sociais identificando data de 

entrada, valor do benefício, unidade para atendimento, situação, data e motivo de inativação. 

 

ATENDIMENTO 
 Permitir a configuração de horários de agendamento para atendimentos, parametrizando por 

especialidade e/ou profissional. 



 

 

 

 

 Permitir a realização de agendamento de atendimentos em horários pré-definidos. 

 Permitir a realização de recepções de cidadãos, possibilitando o encaminhamento para 

atendimento social. 

 Permitir o registro dos atendimentos de cidadãos e famílias por unidade social com identificação 

dos profissionais, estratégia, motivos, programas sociais e detalhes do atendimento. 

 Permitir o registro de atendimento social para famílias identificando quais integrantes estão sendo 

atendidos. 

 Permitir, durante o atendimento sem a necessidade de acesso a outra tela, o registro de liberação 

de benefícios eventuais. 

 Permitir, durante o atendimento sem a necessidade de acesso a outra tela, o registro de violências 

ou violações de direito, com identificação do estágio, data e detalhes da ocorrência.  

 Permitir, durante o atendimento sem a necessidade de acesso a outra tela, o registro de medidas 

socioeducativas, com identificação do processo, situação data de ocorrência. 

 Permitir, durante o atendimento sem a necessidade de acesso a outra tela, o registro de 

informações de abordagem social. 

 Permitir, durante o atendimento sem a necessidade de acesso a outra tela, a vinculação de anexos 

relacionados ao atendimento. 

 Permitir, durante o atendimento sem a necessidade de acesso a outra tela, o encaminhamento para 

atendimento na rede interna ou externa da assistência social. 

 Possibilitar encaminhamento de atendimento realizado ao cidadão entre as unidades e 

profissionais dentro do sistema. 

 Permitir definir atendimento como sigiloso e, informando as especialidades que podem visualizá-

lo. 

 Permitir o cadastro de benefícios, configurando se será autorizado automaticamente no 

atendimento ou não. 

 Permitir o controle de autorização de benefícios, quando benefício configurado para autorização 

não automática. 

 Permitir o registro de atividades coletivas informando atividade, participantes, detalhamento e 

profissionais responsáveis.  

 Possibilitar a vinculação de participantes das atividades coletivas através de grupos pré-definidos. 

 Permitir o registro de acolhimentos institucionais ou familiares dos cidadãos por motivo, com 

identificação da situação e detalhes.  

 Permitir o registro do descumprimento de condicionalidades do Bolsa Família, informando qual 

o descumprimento de cada integrante, mês e ano da repercussão, efeito, e identificação do 

registro no SICON. 

 Permitir o controle de cursos realizados, com a formação de turmas e matrículas dos alunos. 

 Permitir a vinculação de diversos módulos à cada turma. 

 Permitir o registro de frequência (presença ou falta) para cada aluno e dia de aula da turma. 

 Permitir a visualização de histórico de cidadãos e famílias quanto a composição familiar, 

participação em programas sociais, descumprimentos de condicionalidades do bolsa família, 



 

 

 

 

obtenção de benefícios, atendimentos, encaminhamentos, atividades coletivas, violências e 

violações, medidas socioeducativas, acolhimento em institucionais ou familiares. Restringir a 

visualização de informações conforme sigilo do atendimento. 

 Permitir, junto ao histórico de pessoas e famílias, a visualização da linha do tempo do cidadão 

selecionado. 

 Possibilitar a geração do formulário mensal de atendimento – C.R.A.S. gerando o formulário 

automaticamente de acordo com os registros dos atendimentos, acompanhamento P.A.I.F., 

atendimentos individualizados e coletivos. 

 Possibilitar a exportação de arquivo XML com informações do formulário mensal de 

atendimento – C.R.A.S. 

 Possibilitar a geração do formulário mensal de atendimento – C.R.E.A.S. gerando o formulário 

automaticamente de acordo com os registros dos atendimentos, acompanhamento P.A.E.F.I., 

vítimas de violências e violações, pessoas em situação de rua e medidas socioeducativas. 

 Possibilitar a exportação de arquivo XML com informações do formulário mensal de 

atendimento – C.R.E.A.S. 

 

ESTOQUE 
 Permitir o controle de estoque de diversos locais de estoque nas unidades de assistência social. 

 Possibilitar o controle de estoque através de insumos com as informações unidade de medida, 

grupo em que se encontra e fornecedor 

 Permitir a movimentação de entradas, saídas e transferências de insumos. 

 Ao realizar movimentações de insumos, o sistema deve permitr relacionar múltiplos insumos à 

uma mesma movimentação, indicando as quantidades  

 Permitir informar as observações de uma movimentação de estoque. 

 Quando, a movimentação for do tipo Transferência, permitir que seja relacionado o Local de 

destino da transferência. 

 Ao realizar uma movimentação de Saída ou Transferência, deverá consistir se o Local de 

armazenamento possui saldo naquele insumo para realizar esta operação. 

 Emitir relatório das entradas de estoque mostrando inumos, valores e quantidades. 

 Emitir relatório das saídas de estoque mostrando inumos, valores e quantidades. 

 Emitir relatório das transferências de estoque mostrando inumos, valores e quantidades. 

 

RELATÓRIOS 
 Permitir a emissão de relatórios de sistema para cada funcionalidade ou rotina do sistema, com 

as seguintes configurações: 

 - possibilitar a configuração diretamente pelo sistema como parte integrante do próprio 

aplicativo. 

 - possibilitar a utilização de qualquer informação armazenada no banco de dados. 

 - possibilitar o desenho de forma visual, incluindo elementos como imagens, textos e expressões 

matemáticas. 

 - possibilitar que sejam informados filtros para qualquer informação do relatório. 



 

 

 

 

 - possibilitar a definição de totalizações de definindo os campos que serão apresentados na 

descrição da linha de totalização. 

 - possibilitar ordenações para qualquer informação do relatório. 

 - possibilitar que sejam configurados cálculos com contagem de registros, somas de informações 

e expressões de cálculo. 

 - possibilitar o detalhamento de qualquer informação disponível no relatório. 

 - possibilitar a configuração de papel (orientação, tamanho, largura, altura), margens (superior, 

inferior, esquerda e direita) e impressão de linhas zebradas. 

  possibilitar que todas as configurações de emissão de relatórios sejam salvas para que possam 

ser utilizadas novamente a cada emissão de relatório definindo a descrição. 

 - possibilitar a cópia de configurações de emissão de relatório permitindo alterar a configuração. 

 - possibilitar que sejam definidas permissões de acesso para as configurações de relatórios por 

usuário ou grupo de usuários do sistema. 

 Emitir relatório por motivo de atendimento filtrando por período. 

 Emitir relatório por motivo de atendimento filtrando por período e unidade. 

 Emitir relatório por motivo de atendimento filtrando por período e profissional. 

 Emitir relatório por profissional filtrando por período e unidade. 

 Emitir relatório dos atendimentos por bairro. 

 Emitir relatórios dos atendimentos por programa social. 

 Emitir relatório de atendimento por profissional. 

 Emitir relatório dos encaminhamentos. 

 Emitir relatório de todos os benefícios concedidos por profissional. 

 Emitir relatório de todos os benefícios com a quantidade. 

 Emitir relatório dos benefícios podendo filtrar por período e benefício. 

 Emitir relatório das atividades coletivas por período. 

 Emitir relatório das atividades coletivas por profissional. 

 Emitir relatório dos usuário participantes das atividade coletivas. 

 Emitir relatório das famílias participantes das atividade coletivas. 

 Emitir relatório de ocorrência de violências ou violações dos direitos. 

 Emitir relatório de ocorrência de medidas socioeducativas. 

 Emitir relatório de acolhimento institucional ou familiar. 

 Emitir relatório das pessoas participantes dos programa social por situação. 

 Emitir relatório das pessoas participantes dos programa social por situação. 

 Emitir relatório de recepção por profissional e motivo de recepção. 

 Emitir relatório dos motivos de encaminhamento da recepção. 

 Emitir relatório de quantidades de recepções por período. 

 Emitir relatório de quantidades de recepções por período e profissional. 

 Emitir relatório de quantidades de recepções por período, profissional e unidade. 

 Emitir relatório dos programas sociais, filtrando por unidade e programa social. 

 Emitir relatórios dos atendimentos filtrando por período, unidade e programa social. 



 

 

 

 

 Emitir relatório de quantidade de atendimento por profissional. 

 Emitir relatório de família sem endereço. 

 Emitir relatório de total de atendimentos sociais por profissional. 

 

INDICADORES 
 Possibilitar a leitura de indicadores para acompanhamento e monitoração de processos, 

desempenho, estatística, utilizando-se da lógica do BI - “Business Intelligence”. 

 Utilizar banco de dados do próprio Painel de Indicadores, no conceito de Data Warehouse, para 

processamento de informações não onerando o desempenho do sistema transacional. 

 O Painel de Indicadores deve sumarizar/agrupar informações de acordo com o papel do usuário. 

 Possibilitar o acesso ao Painel de Indicadores de até 5 usuários. 

 Possibilitar a visualização do Painel de Indicadores via navegador de Internet. 

 Possibilitar a visualização de indicadores em gráfico nos formatos: pizza, barra horizontal e barra 

vertical e grade de detalhamento. 

 Possibilitar o envio de informações, no e-mail, por indicador e por painel aos usuários 

diretamente através do próprio Painel de Indicadores. 

 Permitir avançar as análises por hierarquia, detalhando por nível os valores mostrados, 

utilizando-se do conceito “Drill Down”. 

 Possibilitar a impressão das informações por indicador. 

 Possibilitar a exportação, no mínimo, para os seguintes formatos: DOCX, XLSX e PDF por 

indicador e por painel. 

 O Painel deve possuir, no mínimo, os seguintes indicadores: 

  01. Total de Atendimentos. 

  02. Total de Benefícios Concedidos. 

  03. Média de Atendimentos por Semana. 

  04. Atendimentos por Bairro. 

  05. Atendimentos por Unidade. 

  06. Principais Motivos de Atendimento. 

  07. Principais Encaminhamentos Realizados. 

  08. Evolução de Atendimentos por Mês. 

  09. Principais Tipos de Ocorrência de Violação de Direito. 

  10. Usuários e Famílias por Programa Social. 

  11. Principais Benefícios Concedidos. 

 

02 – DA JUSTIFICATIVA: 

                  No atual estágio de desenvolvimento do Sistema Único de Assistêncial Social - SUAS 

tornam-se cada vez mais visíveis os desafios referentes ao fortalecimento da gestão e qualificação 

dos serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais. O enfrentamento pressupõe a 

organização efetiva da Vigilância Socioassistencial. O desenvolvimento de capacidades de 

planejamento e gestão torna-se necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento da assistência 

social como política pública setorial, a qual compete garantir ou mediar o acesso a direitos sociais 

específicos. Nesse contexto, os processos de produção, análise e utilização de informações ganham 



 

 

 

 

relevância na medida em que possibilitam qualificar a intervenção dos agentes públicos de forma que 

suas ações produzam processos e resultados mais condizentes com as expectativas e necessidades da 

população em geral e, em particular, dos segmentos sociais mais vulneráveis.  

  

             Assim sendo, a instalação e manutenção de Sistema Integrado de informação na Assistência 

Social no Município, é de grande importância, para produção de dados e controle, objetivando um 

planejamento adequado, atendendo as demandas do Município.  

 

03 – DOS RECURSOS:  IGD/SUAS 

 

Para o Lote 02: 

 

Nos itens 1 e 3  – Implantação: incluem-se todas as despesas de locomoção, hospedagem e 

alimentação dos funcionários da empresa vencedora do certame. 

Nos itens 2 e 4  – Manutenção: estão incluídas as atualizações do sistema/ software necessárias para 

melhor operacionalização do mesmo, incluindo alterações/ atualizações dos sistemas de informação 

do Ministério da Saúde, sem custo adicional para o Município contratante. 

No item 5 – Contratação de horas técnicas: incluem-se todas as despesas de locomoção, hospedagem 

e alimentação dos funcionários da empresa vencedora do certame. 

 

ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE, COMPREENDENDO A MIGRAÇÃO 

DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO INICIAL E 

TREINAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SUPORTE TÉCNICO E 

MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES 

NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR. 

 

1. PRAZO DA LICENÇA DE USO - EXECUÇÃO  

1.1. A licença de uso se dará pelo prazo de 12 meses, devendo ser garantida a ampla e irrestrita 

utilização de forma contínua e ininterrupta, a todo tempo, de todos os módulos do SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, obedecido o cronograma de 

implantação.  

1.2. Os serviços de implantação do sistema deverão contemplar instalação, configuração e 

treinamento.  

1.3. Estes serviços deverão ser realizados conforme demanda da Secretaria de Saúde do Município 

de RENASCENÇA - PR conforme cronograma.  

 

2. LOCAÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO  

2.1. SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  

2.1.1. A locação da Licença de Direito de Uso do Sistema Integrado de Gestão Saúde compreende o 

uso sem restrição das funcionalidades, e de todos os módulos sem limitação do número de usuários.  



 

 

 

 

2.1.2. Nas hipóteses de término da vigência do contrato ou sua rescisão por qualquer motivo, os 

módulos do SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ficarão 

disponíveis em modo Consulta por no máximo 60 dias e a Contratada fica obrigada a fornecer os 

dados em formato .XML o .TXT salvo em mídia do tipo CD-ROM ou pendrive em no máximo três 

dias. 

 

3 SERVIÇOS TÉCNICOS 

3.1. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA.  

3.1.1. A implantação compreende em realizar a instalação do SISTEMA INFORMATIZADO DE 

GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA em todos os computadores que a Secretaria de Saúde do Município 

de RENASCENÇA - PR determinar.  

3.1.2. A configuração e parametrização visam à carga de todos os parâmetros inerentes aos processos 

em uso pela Secretaria de Saúde do Município de RENASCENÇA - PR, e que atendam a legislação 

Estadual e Federal.  

 

3.2. IMPORTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS EM USO (CONVERSÃO)  

3.2.1. Esta etapa compreende a importação, reorganização e reestruturação dos dados existentes no 

sistema gestão da saúde em uso pela Secretaria de Saúde do Município de RENASCENÇA - PR, 

visando permitir a utilização plena de cada um dos módulos aplicativos.  

 

3.3. CAPACITAÇÃO INICIAL:  

3.3.1.1. Compreende a realização de capacitação de toda a equipe de usuários responsáveis pela 

operacionalização de todos os produtos adquiridos.  

3.3.1.2. Ao final da capacitação inicial, os servidores da Secretaria de Saúde do Município de 

RENASCENÇA - PR, envolvidos no projeto, deverão ter pleno domínio da tecnologia adotada para 

a solução, estando aptos a executar atividades como: operação, validação, testes, controle de 

qualidade, entre outros. 

 

3.4. ASPECTOS GERAIS DA CAPACITAÇÃO:  

3.4.1. NÍVEL DE TREINAMENTO Os treinamentos poderão ocorrer em três níveis para cada um 

dos módulos: básico, avançado e técnico. 

 3.4.1.1. Treinamento Básico: Treinamento básico visa à operação e será disponibilizado a todos os 

usuários de cada módulo. 

 3.4.1.2. Treinamento Avançado: Treinamento avançado terá alcance para os gestores responsáveis 

de cada área atendida pelo SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA. 

Deverá possibilitar a realização de todas as configurações e parametrizações de cada módulo.  

3.4.1.3. Treinamento Técnico: O treinamento técnico será voltado à equipe de Tecnologia da 

Informação da Secretaria de Saúde do Município de RENASCENÇA - PR. 

 

3.5. LOCAL DE TREINAMENTO  
3.5.1. Os treinamentos serão realizados nas dependências das instalações da Secretaria de Saúde do 

Município de RENASCENÇA - PR, em ambiente próprio, com a infra-estrutura necessária.  

3.5.2. A capacitação será realizada com turmas de no máximo 10 (DEZ) servidores cada.  

 

3.6. SUPORTE TÉCNICO  



 

 

 

 

3.6.1. A Contratada deverá manter serviço de suporte técnico capacitado via telefone e chat on-line 

ilimitado emitindo protocolo de atendimento prestado em idioma português, disponível contato com 

os técnicos da sede da Contratada, em horário das 08h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 

3.6.1.1 A empresa deverá disponibilizar um contato para atendimento fora do horário especificado 

acima, de segunda-feira a segunda-feira.  

3.6.2. A Contratada deverá manter link de acesso de serviço de suporte técnico via chat on-line 

ilimitado emitindo protocolo de atendimento prestado, no site da contratada. 

3.6.3 Para chamados solicitados no canal online, a vencedora deverá cumprir prazos para solução dos 

problemas, não podendo se estender para mais de sete dias, exceto em casos e/ou situações que 

demandem suporte de outros setores (ex: implantação de novas funcionalidades específicas para o 

município). 

3.6.4 A vencedora deverá possuir técnicos especialistas no módulo de Gestão em Saúde Pública para 

que possam atender o município e sanar dúvidas de forma rápida e eficaz. 

3.6.5 Nas visitas rotineiras aos municípios, a vencedora deverá enviar profissionais que dominem 

todos os setores existentes no módulo de Gestão em Saúde Pública. Caso alguma situação não seja 

resolvida, a vencedora deverá em até sete dias revolver o caso, repassando informações por meio do 

canal online ou telefone. 

 

3.7. MANUTENÇÕES  

3.7.1. Compreende os serviços necessários para Contratada manter o SISTEMA INFORMATIZADO 

DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA sempre em perfeita operacionalização visando, garantir as 

características mínimas do sistema contratado.  

3.7.2. A Contratada deverá manter, em sua sede, equipe técnica alocada exclusivamente ao 

desenvolvimento e aprimoramento dos softwares, de novas versões e adequações às legislações 

estadual e federal.  

3.7.3. A Atualização do SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 

poderá ocorrer em três níveis: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção 

personalizada.  

3.7.4. O Corpo técnico e os usuários, quando necessário, emitirão parecer a respeito do serviço 

realizado.  

3.7.5. A Contratada deverá disponibilizar novas versões/atualizações para o SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA durante o prazo de contrato, sem ônus 

adicional.  

3.7.6. A Contratada deverá documentar previamente a coordenação da contratante sobre a atualização 

da nova versão para o SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA.  

3.7.7. No caso de desconfigurações em massa na versão atualização do sistema, a contratada deverá 

encaminhar imediatamente a sede da contratante um profissional para reorganizar as configurações 

sem custo adicional, cabendo a contratante de notificar via oficio quando necessário;  

3.7.8. Para todo o atendimento de Suporte Técnico que não puder ser solucionado no momento, o 

técnico da Contratada deverá dar retorno no prazo máximo de 48 horas, para o usuário que solicitou 

o suporte, com a indicação da solução para o mesmo, ou fazendo o encaminhamento para uma das 

modalidades de Manutenção.  

3.7.9. O atendimento de Suporte Técnico deverá ser a todos os profissionais usuário do SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA.  

 

4. MANUAIS  



 

 

 

 

4.1. Todos os manuais relativos ao sistema aplicativo objeto desta licitação deve estar no idioma 

português.  

4.2. A única exceção aplicável diz respeito à documentação relativa aos produtos básicos, que poderão 

opcionalmente estar no idioma inglês, tais como: banco de dados, produtos de comunicação, etc.  

4.3. O sistema oferecido deve ter toda documentação, escrita no idioma português, em papel ou mídia 

eletrônica, os quais deverão ser entregues no final da implantação de cada módulo.  

 

5. BACKUP 

5.1 O sistema deve possuir mecanismos que permitam a execução automática de cópias de segurança 

previamente agendadas; 

 

6. INFORMAÇÕES SOBRE MÁQUINAS E SISTEMA ATUALMENTE DISPONÍVEIS NA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 

6.1 A Secretaria de Saúde de RENASCENÇA - PR possui cerca de 40 máquinas ativas, caso seja 

necessário fica sob responsabilidade da empresa vencedora do certame a verificação destas máquinas. 

6.2 A Secretaria de Saúde de RENASCENÇA - PR possui a atualmente 74 (setenta e quatro) 

servidores no seu quadro de funcionários; 

6.3 A Secretaria de Saúde de RENASCENÇA - PR possui atualmente 02 unidades/estruturas de saúde 

no Município.  

 

7. DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA: 

7.1 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, ainda antecedendo a adjudicação, 

deverá demonstrar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência – nos descritivos dos 

sistemas do Anexo I, para o respectivo sistema e/ou módulo, na forma descrita nos itens seguintes: 

7.2 A demonstração deverá ser realizada em até 4 (quatro) dias úteis após a realização do certame, 

conforme determinação do Sr. Pregoeiro, registrada em ata. A homologação dos serviços fica 

condicionada à execução da demonstração técnica das funcionalidades do sistema para a Secretaria 

Municipal de Saúde. 

7.3 A demonstração poderá ser concluída em 8 (oito) horas, podendo ser remarcada nova data, a 

critério do Pregoeiro e Equipe de Apoio, para continuidade dos trabalhos, salvo situações 

excepcionais devidamente justificadas; 

7.4 A demonstração deverá ser realizada em equipamentos e periféricos próprios das licitantes;  

7.5 Deverão estar presentes os membros da Licitação e representante do Setor solicitante durante a 

demonstração. 

7.6 Para a demonstração serão avaliadas as funcionalidades descritas no Anexo I – Descritivo dos 

Sistemas; 

7.7 A licitante deverá demonstrar o atendimento de 100% dos itens avaliados de cada módulo e/ou 

sistema, o que não exime a mesma de atender à integralidade do Termo de Referência na implantação 

e durante toda a vigência do contrato; 

7.8 A licitante que não atingir o índice mínimo exigido de 100% será desclassificada, sendo 

convocada a próxima licitante conforme a classificação do certame; 

7.9 A Contratada deverá comprovar que o sistema possui a função de exportação dos dados para o 

Ministério da Saúde. 

7.10 A demais licitantes poderão se fazer presentes na demonstração; 



 

 

 

 

7.11 As demais licitantes somente poderão se manifestar ao final da demonstração, para que o tempo 

de demonstração não seja prejudicado, devendo constar em ata todas as manifestações e respectivas 

respostas, sendo vedada qualquer manifestação durante as apresentações 

 

8. PRAZOS GERAIS 

8.1 A contratada deverá realizar a implantação e migração dos dados no prazo máximo de até 30 

(trinta) dias, após emissão da ordem de serviço. 

8.2 Declarado executado e, entregue o objeto pelo contratado, a Contratante terá o prazo de até 10 

(dez) dias, contados da entrega, para rejeitá-lo sob o fundamento de não atendimento a qualidade e 

especificações contidas nesse edital. 

 

9. RELAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES REQUISITADAS PARA O SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE.  

 

AGENDAMENTOS 

 Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de saúde específica ou para qualquer 

outra unidade de saúde, respeitando parâmetros previamente definidos, como central de 

agendamentos. 

 Possibilitar a configuração de agendas de consultas por período, dias da semana e intervalo 

de horário. Possibilitar a configuração de consultas por horário (conforme tempo de 

atendimento) ou quantidade, por motivos de consultas específicos, todos ou exceto 

informados. Possibilitar definir horário de atendimento específico para unidade de saúde ou 

todas. Permitir definir agenda de consulta para agendamento via portal online ou aplicativo 

pelo próprio usuário. 

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

horário. Possibilitar a configuração de exames por quantidade ou quantidade por tempo 

(conforme tempo de atendimento), para todos os exames ou específicos. Possibilitar definir 

horário de atendimento específico para unidade de saúde ou todas. 

 Possibilitar a distribuição de vagas para consultas ou exames conforme a população atendida 

pelas unidades de saúde. Conforme a quantidade de consultas ou exames disponíveis calcular 

a quantidade de vagas para cada unidade de saúde proporcionalmente à população atendida. 

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

para o período. Possibilitar configurar cotas de consultas e exames por unidade de saúde de 

atendimento, convênio, profissional, especialidade ou exame, motivos de consultas 

específicos ou exceto informados. Permitir ignorar vagas de cotas para agendamento e 

autorização realizada por sobra. 

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

o retorno de cota para utilização em novo agendamento. 



 

 

 

 

 Possibilitar realizar agendamentos de consultas através de encaixe quando horários 

disponíveis esgotados, definindo uma data e horário para o encaixe. Possibilitar também 

configurar e realizar encaixes pendentes para realizar posteriormente a autorização do 

encaixe. 

 Possibilitar realizar agendamentos de exames através de encaixe, permitir acesso ao encaixe 

mediante privilégio especial, realizar encaixe para multiplos exames. 

 Possibilitar identificar os agendamentos de exames realizados por encaixe. 

 Possibilitar o bloqueio de horários de agendamentos de consultas por unidade de saúde de 

atendimento, profissional, especialidade, período e intervalo de horário. 

 Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de consultas pertencentes a bloqueios 

cadastrados sendo realizados automaticamente ou por confirmação conforme definição de 

critério. 

 Possibilitar o bloqueio dos horários de agendamentos de exames por unidade de saúde de 

atendimento, exame período e intervalo de horários. 

 Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de exames pertencentes a bloqueios 

cadastrados sendo realizados automaticamente ou por confirmação conforme definição de 

critério. 

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

 Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório ou prestador de serviços 

definindo os convênios pelos quais cada exame é realizado. 

 Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo de idade para agendamentos 

de usuários por especialidade de cada profissional. 

 Possibilitar agendamentos de consultas selecionando especialidade, profissional ou unidade 

de saúde. Possibilitar informar motivo da consulta e unidade de saúde de origem. 

 Possibilitar o agendamento de consultas informando um dos convênios vinculados ao 

profissional na unidade de saúde. 

 Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de consultas definindo 

profissionais e unidades de saúde com necessidade de controle. 

 Possibilitar o bloqueio de agendamentos de reconsultas quando não existir consulta anterior 

em período parametrizado. 

 Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de exames definindo 

unidades de saúde com necessidade de controle. 



 

 

 

 

 Possibilitar o agendamento de procedimentos por sessões informando quantidade e 

distribuindo automaticamente as datas e horários de agendamento das sessões conforme 

disponibilidade. Considerar cotas de agendamentos disponíveis. 

 Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando motivo. 

 Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias de 

agendamentos conforme capacidade e agendamentos já realizados por profissional e exame. 

 Consistir e visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os saldos das cotas 

cadastradas para o período do agendamento. 

 Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na última consulta 

ou exame agendado. 

 Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a assinatura do agendador. 

 Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e exames com código de barras que 

identifique unicamente o agendamento. 

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

atendimento. Possibilitar o complemento de recomendações para exames. 

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

imprimindo nos comprovantes para orientação dos usuários no atendimento. 

 Possibilitar a transferência de agendamentos de consultas e exames por unidade de saúde, 

profissional ou exame, unidade de saúde de origem, data e horário informando a unidade de 

saúde, profissional, especialidade e horário de destino consistindo a disponibilidade de 

horários e cotas. Considerar os períodos de bloqueios de agendas de profissionais e exames. 

 Possibilitar o controle das listas de espera de consultas por especialidade, profissional e 

unidade de saúde identificando usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante 

e prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação de inclusão em lista de espera. 

 Possibilitar o controle das listas de espera de exames por exame e unidade de saúde 

identificando usuário, data e horário de inclusão, data de solicitação, unidade de saúde de 

origem, profissional solicitante e prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação de 

inclusão em lista de espera. Identificar data de baixa e motivo de cancelamento conforme 

situação da lista de espera. 

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

exames. Possibilitar a baixa ou exclusão dos usuários na lista de espera ao obter o 

agendamento ou autorização de consulta ou exame. 



 

 

 

 

 Controlar cada etapa dos usuários em lista de espera identificando data, horário, responsável, 

prioridade, situação e agendamento realizado. 

 Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera somente pela unidade de saúde de 

origem do usuário ou por unidade central de agendamento. 

 Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera. 

 Possibilitar a autorização de consultas e exames para prestadores externos informando 

prestador, profissional e especialidade ou exame, data e horário. Possibilitar informar o 

convênio para faturamento mostrando os respectivos valores dos procedimentos autorizados. 

Possibilitar determinar a validade de autorizações conforme profissional ou exame. 

 Possibilitar limitar a quantidade de autorizações de exames para cada usuário em um período 

determinado. Consistir a existência de cotas disponíveis conforme a unidade de saúde de 

atendimento e o critério definido na cota. 

 Possibilitar cadastrar pacientes informando a CID nas listas de esperas de consultas e 

exames, agendamentos de consultas e exames e nas autorizações de consultas e exames. 

 Possibilitar sugerir a CID do paciente cadastrada nas listas de esperas durante o processo de 

agendamentos e autorizações (consultas e exames). 

 Possibilitar nos estágios de atendimento (recepção, triagem e consultas) sugerir a CID 

quando o paciente possui CID já cadastrada através das listas de esperas. 

 Possibilitar controle de protocolos para regulação, permitir arquivamento de documentos dos 

pacientes que são mantidos na unidade de saúde, permitir realizar o cadastro do local de 

arquivamento, permitir controlar os protocolos e acompanhamento de suas movimentações. 

 Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do usuário por tipo de 

agendamento (consultas médicas, consultas odontológicas, exames, sessões, transportes e 

apoios). 

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

profissional, exame, motivo da falta, unidade de saúde de atendimento. 

 Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame em determinada data 

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

 Emitir relatório com agendamentos (consultas, exames) realizados e capacidade disponível 

mostrando percentual sobre disponibilidade. 



 

 

 

 

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

profissional, especialidade mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos já 

realizados, bloqueios e saldo disponível. 

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

mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos já realizados, bloqueios e saldo 

disponível. 

 Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de agendamentos mostrando 

quantidade disponibilizada, agendamentos, sobras obtidas, atendimentos realizados, faltas, 

percentual de aproveitamento em relação à quantidade disponibilizada. 

 Emitir relatórios comparativos de: 

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

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

- agendamentos dos profissionais em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

- agendamentos de especialidades em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

- agendamentos de exames em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nos agendamentos em cada período. 

- agendamentos por bairro em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nos agendamentos em cada período. 

- agendamentos por logradouro em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

 

ATENDIMENTO / P.E.P. 

 Possuir prontuário eletrônico que atenda os seguintes estágios de atendimento: recepção de 

usuários, triagem/preparo de consultas e atendimento médico conforme estrutura das 

unidades de saúde. 

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

procura espontânea, com seleção da ordem de atendimento. Possibilitar a recepção de 

usuários por leitura de códigos de barras dos agendamentos. 

 Possuir na recepção de usuários, bloqueio automático dos agendamentos de consultas feitos 

com código de barras, que foram cancelados ou excluídos, apresentando alerta sobre a 

situação do agendamento no momento da leitura do código. 

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



 

 

 

 

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

arterial, pulsação arterial, frequência respiratória, cintura, quadril, perímetro cefálico, 

glicemia capilar, saturação) durante a pré-consulta. Permitir registrar os procedimentos 

realizados pela triagem de consultas. Permitir informar saída do atendimento com 

informação de encaminhamentos quando os usuários que não necessitam atendimento 

médico. Possibilitar a impressão da Ficha de Atendimento, Declaração de Comparecimento 

e Guias de Referência e Contra Referência. 

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

Quadril, estado nutricional para criança, adolescente, adulto e idoso conforme idade do 

usuário. 

 Possibilitar a configuração de obrigatoriedade de preenchimento de peso, altura e pressão 

arterial conforme ciclo de vida dos usuários (criança, adolescente, adulto e idoso) conforme 

definido em cada local de atendimento. 

 Possibilitar o cadastro de escalas de avaliação de dor e a utilização por cada local de 

atendimento. Ao realizar atendimento de paciente possibilitar informar o nível da avaliação 

de dor apresentando a respectiva descrição conforme faixa de valores. 

 Possibilitar registrar Dor Torácica, permitir coletar dados detalhados referente as 

características dor.  

 Possibilitar o cadastro de classificações de riscos (Protocolo de Manchester, HumanizaSUS) 

definindo níveis, tempo de espera para atendimento e identificação de cor. Possibilitar definir 

por local de atendimento a classificação de riscos adotada. Ao realizar atendimentos de 

pacientes possibilitar informar o nível de classificação de risco conforme local de 

atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme classificação de risco 

identificando a respectiva cor e apresentando tempo de espera quando excedido. 

 Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e ocorrências vinculando aos 

respectivos níveis de classificação de riscos. Ao realizar atendimentos de pacientes 

possibilitar informar protocolo de classificação de riscos e ocorrência gerando 

automaticamente o nível de classificação do risco. 

 Possibilitar visualizados de gráficos de atendimento com as informações de I.M.C. - Índice 

de Massa Corpórea, Peso (Kg), Altura (cm), Temperatura (ºC), Pressão Arterial, Pulsação 

Arterial (/min), Frequência Respiratória (/min), Cintura (cm), Quadril (cm), Perímetro 

Cefálico (cm), Glicemia Capilar (mg/dl), Saturação (SpO2). 

 Possuir o registro de atendimentos médicos complementando a triagem/preparo de consulta 

do usuário com informações de anamnese, queixas, exame físico, histórico clínico, 

procedimentos realizados pelo médico, prescrições de medicamentos, requisições de 



 

 

 

 

exames, prescrição oftalmológica, diagnósticos e encaminhamentos. Listar os usuários 

previamente triados identificando respectiva cor e ordenando conforme a classificação de 

risco e tempo de espera. Possibilitar o encaminhamento de usuários para observação ou 

internação. Identificar automaticamente os usuários já atendidos pela triagem/preparo de 

consulta que aguardam pelo atendimento médico. 

 Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento médico com todas as informações 

sendo dispostas em ficha contínua. Disponibilizar atalho para acesso e posicionamento direto 

por funcionalidade da ficha de atendimento. 

 Possibilitar o preenchimento de problemas e condições avaliadas, P.I.C. - Práticas 

Integrativas e Complementares, aleitamento materno, modalidade atenção domiciliar, NASF 

e CIAP em conformidade com a ficha de atendimento individual do e-SUS do Ministério da 

Saúde. 

 Possibilitar o registro de Marcadores de Consumo Alimentar em conformidade com a ficha 

do e-SUS do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar o registro da Ficha Complementar - Sindrome Neurológica por 

Zika/Microcefalia em conformidade com a ficha do e-SUS do Ministério da Saúde. 

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

 Possibilitar o registro de Estratificação do APSUS, permitindo o cadastro das fichas 

conforme necessidade do município. 

 Possibilitar visualizar histórico de Estratificação do APSUS do paciente em atendimento. 

 Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de comparecimento, 

orientações, requisição de exames e guia de referência e contra-referência. 

 Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do usuário por ordem 

cronológica de data possibilitando detalhar individualmente os atendimentos realizados. 

Disponibilizar acesso minimamente às informações de: avaliação antropométrica, sinais 

vitais, classificações de riscos, avaliação de dor, queixas, anamnese, resultados de exames, 

diagnósticos, procedimentos realizados, prescrições de medicamentos, requisições de 

exames, prescrições oftalmológicas, encaminhamentos, atividades prescritas nas 

internações, avaliações de enfermagem, atividades coletivas e planos de cuidados. 

 Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido. 

 Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando orientações a usuários 

pela metodologia CIPESC – Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em 

Saúda Coletiva. 



 

 

 

 

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

medicamentos de uso contínuo, via de administração e se o medicamento está disponível no 

estoque da farmácia da unidade. Possibilitar que o medicamento seja pesquisado pelo nome 

comercial. Possibilitar restringir os medicamentos que podem ser prescritos por local de 

atendimento. 

 Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita possibilitando informar 

posologias e quantidades distintas. 

 Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos existentes em 

estoque, para medicamentos controlados (por categoria) e demais medicamentos. 

 Possibilitar a emissão de ficha de solicitação para medicamentos prescritos e identificados 

como antimicrobianos. 

 Emitir receituário de prescrição oftalmológica. 

 Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para internação ambulatorial com 

informação de acompanhamento e alta do usuário. 

 Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para atendimento psicossocial 

preenchendo e imprimindo a solicitação de atendimentos RAAS – Atendimento 

Psicossocial. 

 Possibilitar o registro de informações clínicas (alergias, doenças) dos usuários. No momento 

do atendimento de consulta, atendimento odontológico, internação, aplicação de vacinas 

devem ser automaticamente visualizadas as informações cadastradas para o usuário. 

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

de saúde definidas. 

 Gerar processos de notificação quando ocorrer CIDs de notificação obrigatória para 

investigação dos casos. 

 Possibilitar o registro das informações completas de atendimentos de consultas médicas 

realizados em atendimentos não informatizados. Possibilitar restringir os operadores 

concedendo acesso para registro dos atendimentos conforme profissional e período. 

 Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas unidades de saúde com atendimento 

não informatizado incluindo os procedimentos realizados. 

 Possibilitar a digitação de procedimentos simplificados realizados por setores especializados 

(inalação, enfermagem). 



 

 

 

 

 Possibilitar a digitação dos procedimentos em conformidade com a ficha de procedimentos 

do e-SUS do Ministério da Saúde. 

 Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de usuários apresentando 

informações de vacinas, dosagens, data prevista ou quantidade de dias em atraso. 

 Possibilitar registrar notificação de agravo a saúde do trabalhador quando identificado a 

ocorrência durante a triagem ou preparo de consultas, atendimento de consultas ou 

atendimentos de enfermagem. 

 Possibilitar estimar a quantidade mensal de procedimentos a serem realizados em cada 

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

procedimento, emitindo percentual atingido da programação. 

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

médico. 

 Possibilitar o registro de atividades coletivas informando data, horário de início, horário de 

encerramento, duração, participantes, população, profissionais, procedimentos realizados, 

usuários atendidos e estabelecimento. Possibilitar informar Temas para Reuniões e Práticas 

e Temas para Saúde em conformidade com e-SUS AB. Permitir informar grupo de usuários. 

 Possibilitar o controle de solicitações de atendimento Atenção Domiciliar identificando 

usuário, unidade de saúde, origem, CID, destino, condições avaliadas, cuidador, 

conclusão/destino elegível. Atendendo informações necessárias para a Ficha de Avaliação 

de Elegibilidade e Admissão do e-SUS AB. 

 Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar. 

 Possibilitar o registro de atendimentos de Atenção Domiciliar informando data, horário, 

profissional, especialidade, procedimentos, CID, CIAP, equipe, condições avaliadas, modelo 

de atenção domiciliar, procedimentos do e-SUS AB. Atendendo informações necessárias 

para a Ficha Ficha de Atendimento Domiciliar do e-SUS AB. Possibilitar a impressão do 

formulário de registro da atenção domiciliar listando os procedimentos realizados. 

 Possibilitar a consulta de histórico de Atenção Domiciliar por usuário, unidade de saúde, 

período e situação apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

 Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS-PSI Psicossocial identificando 

usuário, situação de rua e uso de álcool ou drogas, unidade de saúde, origem, CID e destino. 

Possibilitar a impressão do formulário da atenção psicossocial no CAPS. 



 

 

 

 

 Possibilitar o registro de atendimentos de RAAS-PSI Psicossocial informando data, horário, 

profissional, especialidade, procedimentos, CID, local da realização. Possibilitar a impressão 

do formulário da atenção psicossocial no CAPS listando os procedimentos realizados. 

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

período e situação apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

 Possibilitar o cadastro de indicadores dos profissionais, permitir o vinculo de procedimentos 

aos indicadores de produtividade. 

 Possibilitar a digitação de indicadores dos profissionais, permitir informar os dados 

manualmente conforme configuração dos indicadores. 

 Possibilitar consultar as informações registradas nos indicadores dos profissionais. 

 Emitir relatório dos atendimentos constando diagnósticos, procedimentos realizados, 

prescrições de medicamentos, encaminhamentos, requisição de procedimentos, prescrições 

oftalmológicas, possibilitando detalhamento das informações de cada ficha de atendimento. 

Possibilitar totalizar atendimentos realizados por profissional, especialidade, unidade de 

saúde, motivo da consulta, município do usuário, bairro, faixa etária. 

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

médico), tempo de espera entre cada etapa, média de tempo gasto no atendimento de cada 

etapa. Possibilitar totalizações por unidade de saúde, setor de atendimento, profissional e 

especialidade. 

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

totalizações por unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, município. 

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

totalizações por unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, município, profissional, 

procedimento, classificação de serviço. 

 Emitir relatórios comparativos de: 

 - atendimentos realizados em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nos atendimentos realizados em cada período. 

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

diminuição nas CIDs diagnosticadas em cada período. 

- encaminhamentos realizados em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nos encaminhamentos realizados em cada período. 

 

IMUNIZAÇÃO / APLICAÇÃO DE VACINAS 
 Permitir a parametrização de vacinas definindo obrigatoriedade, via de administração, 

vínculo com imunobiológico do SI-PNI, data de nascimento mínima e aplicação em doentes 



 

 

 

 

renais crônicos. Possibilitar o controle de frascos por dose ou quantidade definindo as 

diferentes composições de frascos existentes e respectiva validade em horas. Possibilitar 

definir a quantidade padrão de doses por ciclo de vida (criança, adolescente, adulto e idoso). 

Possibilitar a definição das dosagens com alerta de pendências, respectivos critérios de 

intervalo mínimo e recomendado em relação à dosagem anterior e idade inicial e final. 

Possibilitar a definição de critérios de restrição em relação a outras vacinas definindo 

intervalo mínimo para aplicação e critério de exceção para aplicações em mesmo dia. 

 Possibilitar a definição de faixas etárias por vacina conforme regras do SI-PNI. 

 Possibilitar o registro de abertura de frascos de vacinas informando data e horário de 

abertura, vacina e quantidade. Possibilitar informar o lote e data de vencimento. Possibilitar 

vincular o lote a partir dos lotes existentes em estoque apresentando o respectivo saldo. 

Calcular a data e horário de validade conforme composição de frasco informado. Apresentar 

saldo do frasco. 

 Controlar a situação dos Frascos quanto a ativo, baixado ou aplicado. Possibilitar o descarte 

dos frascos vencidos calculando quantidade de perda, identificando a data, horário e motivo 

do descarte. 

 Disponibilizar processo automático para baixas de frascos de vacinas vencidos armazenando 

a quantidade de perda. Possibilitar a configuração do horário para a verificação automática. 

 Possibilitar o registro das aplicações de vacinas informando data, horário, profissional, 

especialidade, usuário, identificação de gestante, comunicante de hanseníase, usuário renal 

crônico, vacina, dosagem, local de aplicação, operador e data e horário de inclusão. 

Possibilitar informar grupo de atendimento, estratégia de vacinação, laboratório produtor e 

motivo de indicação em conformidade com as regras do imunobiológico da vacina (regras 

do SI-PNI). Possibilitar informar a quantidade aplicada e o frasco ativo utilizado conforme 

configuração da vacina. Ao selecionar o frasco apresentar o respectivo saldo. 

 Possibilitar a restrição de registro de aplicações de vacinas considerando sexo do usuário. 

 Possibilitar informar a baixa de aplicações de vacinas para usuários informando motivo. 

 Nas aplicações de vacinas alertar a existência de restrições em relação às outras vacinas 

obtendo confirmação quando não possui intervalo mínimo. 

 Permitir a parametrização de alerta ou bloqueio de abertura de frasco e aplicações quando 

vacina estiver vencida. 

 Realizar baixa automática do frasco utilizado quando quantidade encerrada. 

 Realizar baixa automática da vacina no estoque quando integrado. 



 

 

 

 

 Possibilitar o agendamento de vacinação por unidade de saúde identificando usuário, vacina, 

dose e observações. 

 Na aplicação de vacina possibilitar selecionar agendamento de vacina a partir do usuário 

informado realizando a baixa do agendamento como atendido. 

 Possibilitar a visualização e impressão de carteirinhas de vacinação com aprazamentos e 

histórico de vacinas aplicadas 

 Emitir relatório para busca dos usuários com vacinas pendentes, identificando o atraso e a 

dose de cada vacina pendente. 

 Emitir relatório de aplicações de vacinas totalizando por profissional, especialidade, vacina, 

dose, bairro e faixa etária. Detalhar percentual de vacinas aplicadas. 

 Emitir relatório de aplicações e perdas de vacinas baseado nas informações dos frascos 

utilizados totalizando quantidade, aplicações de vacinas, quantidade perdida e saldo por 

unidade de saúde, local de armazenamento, vacina, frasco e lote. 

 

ODONTOLOGIA 
 Permitir configurar os procedimentos odontológicos para que apresentem cores no 

odontograma e identifique sua utilização (por dente, por face, geral, dente decíduo ou 

permanente). 

 Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em grupos. 

 Permitir elaborar questionário de anamnese de usuários com perguntas configuráveis por 

sexo e idade. 

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

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

verificação de pendências de vacinas dos usuários atendidos. 

 Possibilitar o cadastro de classificações de riscos definindo níveis, tempo de espera para 

atendimento e identificação de cor. Possibilitar definir por local de atendimento a 

classificação de riscos adotada. 

 Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e ocorrências vinculando aos 

respectivos níveis de classificação de riscos. 

 Possibilitar o registro de triagem odontológica informando profissional e especialidade da 

triagem, pressão, temperatura, peso, altura e justificativa do atendimento. Possibilitar o 

registro de procedimentos gerando faturamento em BPA – Boletim de Produção 

Ambulatorial. Ao realizar triagem odontológica de pacientes, possibilitar informar o nível 



 

 

 

 

de classificação de risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento 

conforme classificação de risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo de 

espera quando excedido. Ao realizar triagem odontológica de pacientes possibilitar informar 

protocolo de classificação de riscos gerando automaticamente o nível de classificação do 

risco. 

 Permitir registro do atendimento odontológico com informação dos procedimentos 

realizados em odontograma. Possibilitar o registro de diagnóstico individual dos dentes 

incluindo detalhamento. Permitir a programação de procedimentos a realizar para o usuário 

atendido. Possibilitar a visualização dos atendimentos realizados anteriormente para o 

usuário. Ao realizar atendimentos odontológicos de pacientes, possibilitar informar o nível 

de classificação de risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento 

conforme classificação de risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo de 

espera quando excedido. Ao realizar atendimentos odontológicos de pacientes possibilitar 

informar protocolo de classificação de riscos gerando automaticamente o nível de 

classificação do risco. 

 Possibilitar o preenchimento do tipo de consulta, vigilância em saúde bucal e fornecimento 

de produtos odontológicos em conformidade com a ficha de atendimento odontológico 

individual do e-SUS do Ministério da Saúde. 

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

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

odontograma. 

 Emitir a ficha do atendimento odontológico com impressão do odontograma, prescrição de 

medicamentos, requisições de exames, guia de referência e contra-referência. Ao realizar a 

digitação da ficha de atendimentos odontológico para pacientes, possibilitar informar o nível 

de classificação de risco conforme local de atendimento. Ao realizar atendimentos 

odontológicos de pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de riscos gerando 

automaticamente o nível de classificação do risco. 

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

 Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido. 

 Possibilitar a consulta de histórico de todos os atendimentos odontológicos por usuário 

mostrando odontograma completo, profissionais de atendimento, triagem odontológica, 

diagnósticos, procedimentos realizados, procedimentos odontológicos, prescrições de 

medicamentos, procedimentos solicitados, encaminhamentos, documentos emitidos, 

atividades coletivas, classificações de riscos. 

 Permitir digitação de anamnese com impressão de formulário. 



 

 

 

 

 Possibilitar digitação de atendimentos odontológicos realizados por unidades de saúde com 

atendimento não informatizado. 

 Emitir relatório de atendimentos odontológicos constando procedimentos realizados, 

encaminhamentos, exames solicitados. Possibilitar totalizar atendimentos realizados por 

profissional, especialidade, unidade de saúde, município do usuário, bairro, faixa etária. 

 Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados com quantidades realizadas em 

cada face, por procedimento, dente, profissional, especialidade. 

 Emitir relatório de usuários com procedimentos programados na odontologia com 

determinado tempo de atraso no comparecimento para realização. 

 Emitir relatórios comparativos de:  

- atendimentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos atendimentos realizados em cada período.  

- procedimentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos procedimentos odontológicos realizados em cada período. 

- encaminhamentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos encaminhamentos odontológicos realizados em cada período. 

- requisições de procedimentos odontológicos em anos e meses anteriores, com percentual 

de aumento ou diminuição nas requisições de procedimentos odontológicos em cada período. 

 

 

ESTOQUE 
 Permitir o controle de estoque de diversos locais de estoque nas unidades de saúde 

(farmácias, almoxarifados). 

 Possibilitar o controle de estoque de medicamentos, materiais de limpeza, insumos, por lote 

do fabricante, data de vencimento ou quantidade. 

 Controlar medicamentos em conformidade com a Portaria 344 da ANVISA. Emitir relatórios 

definidos pela Vigilância Sanitária: BMPO - Balanço de Medicamentos Psicoativos e Outros 

Sujeitos a Controle Especial Trimestral e Anual, Livro de Registro de Substâncias. 

 Possibilitar o controle de estoque por centros de custos identificando movimentações 

realizadas de cada lote. 

 Permitir a movimentação de entrada e saída de insumos. 

 Permitir a classificação dos medicamentos por grupos e princípio ativo. 

 Possibilitar o controle de conjuntos de medicamentos e materiais a partir de protocolos, 

definindo insumo de referência e quantidade. Possibilitar a montagem dos conjuntos 

informando lote de cada medicamento e/ou material, quantidade de conjuntos e gerando 



 

 

 

 

código de barras único para identificação do conjunto. Possibilitar a impressão de etiquetas 

dos conjuntos conforme quantidade informada. 

 Possibilitar o cálculo do custo dos medicamentos por custo médio, última compra ou custo 

de compra. 

 Gerar custo dos medicamentos nos fornecimentos para usuários ou consumo próprio das 

unidades de saúde. 

 Sugerir a compra e requisição de medicamentos a partir dos estoques mínimo e ideal 

definidos para cada local de estoque. Gerar pedidos de compra e requisição dos 

medicamentos. 

 Estimar o consumo dos medicamentos com base na demanda alertando quanto à 

possibilidade de vencimento dos medicamentos. 

 Possibilitar a digitação dos pedidos de compra de medicamentos. Controlar a situação, 

previsão de entrega e saldos dos pedidos. 

 Possibilitar a impressão de guia de pedido de compra. 

 Possibilitar a requisição de medicamentos para os locais de estoque visualizando o saldo no 

local de destino, mostrando previsão de entrega dos medicamentos em pedidos pendentes. 

 Possibilitar a impressão de guia de requisição. 

 Permitir a entrada de medicamentos por compras, doações ou transferências informando a 

localização no estoque. Permitir a importação dos itens dos pedidos de compra. Possibilitar 

informar os fabricantes dos medicamentos. Possibilitar classificar as entradas por centros de 

custos. 

 Possibilitar a impressão de etiquetas para código de barras dos lotes dos insumos. 

 Possibilitar a impressão de guia de entrada. 

 Permitir as saídas de medicamentos para consumo próprio da unidade de saúde ou para 

usuários. Possibilitar a identificação do insumo e lote através da leitura de código de barras. 

 Importar automaticamente as prescrições de medicamentos realizadas nos atendimentos 

médicos e odontológicos. Possibilitar definir o período considerado para importação. 

Identificar medicamentos pertencentes a conjuntos gerando automaticamente fornecimento 

para os demais materiais do conjunto. 

 Possibilitar o fornecimento de medicamentos e materiais com identificação de conjuntos 

através de leitura de código de barras. Gerar automaticamente o fornecimento de todos os 

materiais do conjunto identificando lotes e quantidades para fornecimento. 



 

 

 

 

 Ao fornecer medicamentos controlados solicitar data e numeração da receita. 

 Alertar quando o medicamento já foi fornecido ao usuário no mesmo dia em qualquer outra 

unidade de saúde. 

 Possibilitar a impressão de declaração de comparecimento para pacientes que vieram até a 

unidade buscar medicamentos.  

 Informar o consumo diário para medicamentos de uso contínuo e controle especial. 

 Alertar no fornecimento de insumos quando saldo abaixo do estoque mínimo. 

 Possibilitar a impressão de guia de saída. 

 Possibilitar a transferência de medicamentos para os locais de estoque, gerando 

automaticamente a entrada na unidade de destino. Possibilitar a identificação do insumo e 

lote através da leitura de código de barras. 

 Alertar na transferência de insumos quando saldo abaixo do estoque mínimo. 

 Possibilitar a impressão de guia de transferência. 

 Possibilitar a geração de arquivo magnético com todas as informações da transferência para 

importação no local de estoque de destino. 

 Possibilitar a visualização de requisições de medicamentos de outras locais de estoque, 

mostrando o saldo disponível, o saldo do solicitante, calculando o consumo médio do 

solicitante. 

 Permitir o fornecimento parcial dos medicamentos solicitados. 

 Possibilitar que cada local de estoque visualize as transferências de medicamentos recebidas 

possibilitando a confirmação das entradas de medicamentos no estoque. 

 Possibilitar que as centrais de distribuição visualizem os itens das transferências não aceitos 

pelos locais de estoque realizando a devolução dos itens e readmitindo em estoque. 

 Possibilitar a abertura e encerramento de competências, consistindo a data das 

movimentações de insumos. 

 Permitir ajustes de saldos com lançamentos de entradas e saídas de estoque como quebra, 

devoluções, vencimento do prazo de validade. 

 Possibilitar a impressão de guia de ajustes de saldos. 



 

 

 

 

 Possibilitar a verificação de insumos a vencer conforme período informado. Possuir na 

entrada do sistema alerta automático dos insumos a vencer conforme período de alerta 

especificado em cada insumo. 

 Possibilitar a verificação de insumos com estoque abaixo da quantidade mínima conforme 

local de armazenamento de acesso. Possuir na entrada do sistema alerta automático dos 

insumos com estoque abaixo do mínimo. 

 Emitir relatório dos pedidos de compra, requisições, entradas, saídas, transferências, ajustes 

de saldos, mostrando valor e/ou quantidade, médias de consumo diário, mensal ou anual, 

totalizando por unidade de saúde, local de estoque, medicamento, lote e usuário. 

 Emitir relatório de saídas de insumos gerando gráfico com Curva ABC. 

 Emitir relatório de saldos de estoque em qualquer data informada, detalhando valor e/ou 

quantidade por lotes, custo unitário, pedidos pendentes, mostrando apresentação e 

localização. 

 Emitir balanço completo e de aquisições de medicamentos trimestral e anual conforme 

Portaria 344 da ANVISA. 

 Emitir livro de registro de substâncias trimestral e anual conforme Portaria 344 da ANVISA. 

 Emitir relação mensal de notificações de receita A em conformidade com as normas da 

ANVISA. 

 Emitir relatórios comparativos de: 

- entradas de medicamentos em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nas entradas de medicamentos em cada período. 

- saídas de medicamentos em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nas saídas de medicamentos em cada período. 

- transferências de medicamentos em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nas transferências de medicamentos em cada período. 

- ajustes de estoque em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 

nos ajustes de estoque em cada período. 

 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS 

 Cadastrar as ações programáticas do Ministério da Saúde e de interesse municipal. Identificar 

os medicamentos utilizados nas ações programáticas. 

 Permitir a programação de frequência dos usuários incluídos nas ações programáticas para 

fornecimento de medicamentos, consultas e exames conforme periodicidade definida. 



 

 

 

 

 Permitir o atendimento de usuários das ações programáticas com recepção de usuários e 

atendimento médico. 

 Controlar os usuários ativos e inativos das ações programáticas com data de inclusão e saída. 

Solicitando as informações necessárias conforme padronização dos programas do Ministério 

da Saúde. 

 Possibilitar o registro de atendimentos dos usuários das ações programáticas, solicitando as 

informações necessárias conforme padronização dos programas do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa saúde da criança obtendo 

informações de acompanhamento da saúde da criança, tais como: estado nutricional, peso, 

altura, perímetro cefálico, dieta, doenças, psicomotor. 

 Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa planejamento familiar obtendo as 

informações de fatores de risco reprodutivo, complicações e método anticoncepcional. 

 Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa climatério e menopausa obtendo as 

informações de sintomas, doenças por falta de estrogênio e situação da reposição hormonal. 

 Possibilitar o registro de preventivos de câncer de colo do útero e mama informando 

profissional, usuário, situação da mama e colo do útero. 

 Permitir registrar os fornecimentos de medicamentos aos usuários das ações programáticas. 

 Emitir relatórios dos usuários das ações programáticas com totais de usuários por ação 

programática, sexo, faixa etária e bairro. 

 Emitir relatório dos usuários programados nas ações programáticas com comparecimento 

em atraso para fornecimento de medicamentos, consultas e exames. 

 Emitir relatório com estimativa de demanda dos usuários programados conforme previsão 

de comparecimento para fornecimento de medicamentos, consultas e exames. 

 Emitir relatórios de usuários e atendimentos realizados dos programas do Ministério da 

Saúde (HiperDia e SisPreNatal) com as informações dos atendimentos de cada programa. 

 Emitir relatórios de usuários e atendimentos realizados dos programas saúde da criança, 

planejamento familiar e climatério e menopausa com as informações dos atendimentos de 

cada programa. 

 

PREVENTIVOS DE CÂNCER 
 Possibilitar o registro de requisições de exames citopatológicos de mama informando 

usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e 



 

 

 

 

informações completas de anamnese conforme o Sistema de Informação do Câncer de Mama 

do Ministério da Saúde.  

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame citopatógico de mama. 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames citopatológicos de mama a partir da 

requisição informando os dados completos do resultado conforme o Sistema de Informação 

do Câncer de Mama do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar o registro de requisições de exames histopatológicos de mama informando 

usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e 

informações completas de anamnese conforme o Sistema de Informação do Câncer de Mama 

do Ministério da Saúde.  

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame histopatológico de mama. 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames histopatológicos de mama a partir da 

requisição informando os dados completos do resultado conforme o Sistema de Informação 

do Câncer de Mama do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar o registro de requisições de exames de mamografia informando usuário, unidade 

de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e informações 

completas de anamnese, exame clínico e indicação clínica conforme o Sistema de 

Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde.  

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame de mamografia. 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames de mamografia a partir da requisição 

informando os dados completos do resultado conforme o Sistema de Informação do Câncer 

de Mama do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames de mamografia a partir da requisição 

informando os dados completos do resultado conforme o Sistema de Informação do Câncer 

de Mama do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar o registro de requisições de exames citopatológicos de colo do útero informando 

usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e 

informações de anamnese conforme o Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero 

do Ministério da Saúde.  

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame citopatológico de colo do útero. 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames citopatológicos de colo do útero a partir da 

requisição informando os dados completos do resultado conforme o Sistema de Informação 

do Câncer do Colo de Útero do Ministério da Saúde. 



 

 

 

 

 Possibilitar o registro de requisições de exames histopatológicos de colo do útero informando 

usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e 

informações do exame citopatológico conforme o Sistema de Informação do Câncer do Colo 

de Útero do Ministério da Saúde.  

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame histopatológico de colo do útero. 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames histopatológicos de colo do útero a partir 

da requisição informando os dados completos do resultado conforme o Sistema de 

Informação do Câncer do Colo de Útero do Ministério da Saúde. 

 Disponibilizar a visualização de histórico dos Preventivos de Câncer de Mama e Colo de 

Útero por usuário, tipo de exame, situação e período. Mostrar resumo de exames realizados 

com a data programada para a próxima realização. 

 Possibilitar o faturamento em BPA – Boletim de Produção Ambulatorial dos procedimentos 

de coleta informados nas requisições de exames Citopatológicos de Mama e Colo do Útero. 

 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 Possibilitar o cadastro das áreas, micro-áreas e equipes do EACS/ESF. 

 Possibilitar o cadastramento de domicílio conforme as informações do cadastro domiciliar 

do e-SUS do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar a pesquisa de domicílio por responsável. 

 Possibilitar a transferência de domicílio de área e micro-área. 

 Possibilitar o cadastramento de usuários com as informações sociodemográficas, situação de 

rua e condições de saúde em conformidade com o cadastro individual do e-SUS do 

Ministério da Saúde. Possibilitar a impressão da ficha de cadastro individual. 

 Possibilitar o registro de visitas domiciliares com as informações de acompanhamento para 

cada integrante do domicílio de acordo com a ficha de visita domiciliar do e-SUS do 

Ministério da Saúde. 

 Possibilitar configuração de obrigatoriedade do uso do GPS nas visitas de ACS realizadas 

através de dispositivos moveis. 

 Emitir relatório de domicílio com quantidade e percentual, totalizando por área, micro-área, 

bairro, logradouro e situação de moradia. 

 Emitir relatório de visitas de ACS do EACS/ESF por quantidade e percentual, com totais por 

área, micro-área, profissional, bairro e domicilio.  



 

 

 

 

 

APLICATIVO SAÚDE DA FAMÍLIA MÓBILE 

 Possibilitar no dispositivo móvel o acesso a todas as micro-áreas de atuação do agente 

comunitário de saúde. 

 Possibilitar a carga de todos os cadastros já existentes de domicílio e integrantes da base de 

dados central. 

 Possibilitar o cadastro e atualização dos domicílio e a sua composição familiar com 

informações em conformidade com o Cadastro Domiciliar do sistema e-SUS do Ministério 

da Saúde. 

 Possibilitar o cadastro e atualização de integrantes dos domicílios com as informações em 

conformidade com o Cadastro Individual do sistema e-SUS do Ministério da Saúde. 

 Possibilitar o registro das visitas domiciliares realizadas por agente comunitário de saúde 

obtendo as informações da Ficha de Visita Domiciliar do e-SUS relativas a cada integrante 

do domicílio. 

 Possibilitar o registro de múltiplas visitas domiciliares para domicílios. 

 Possibilitar coletar o posicionamento geográfico (latitude e longitude) do agente comunitário 

de saúde no momento das visitas domiciliares. 

 Possibilitar o registro de múltiplas visitas domiciliares para domicílios. 

 Possibilitar no aplicativo móvel a sincronização das informações coletadas nas visitas 

domiciliares com a base de dados central. Possibilitar que sejam incluídos ou atualizados os 

cadastros de domicílio e integrantes e incluídas as visitas domiciliares realizadas pelo agente 

comunitário de saúde. 

 O aplicativo móvel deve trabalhar de forma independente a qualquer meio de comunicação 

com a base de dados central. 

 O aplicativo móvel deve permitir a instalação em dispositivos com sistema operacional 

Android. 

 Possibilitar a exportação da base de dados (backup) do dispositivo móvel para o servidor. 

 Na plataforma Android possibilitar a detecção automática de novas versões do aplicativo 

disponibilizadas no servidor, permitindo download e atualização através do próprio 

aplicativo. 

 

PAINEL DE CONTROLE DE ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) 

 Permitir o cadastro de metas das ACS controlando: 



 

 

 

 

- Quantidade de famílias a visitar; 

- Quantidade de integrantes a visitar; 

- Acompanhamento de gestantes; 

- Acompanhamento de hipertensos; 

- Acompanhamento de diabéticos; 

- Acompanhamento de hanseníase; 

- Acompanhamento de tuberculose; 

- Acompanhamento de desnutrição; 

 Permitir criar metas gerais e individuais para ACS. 

 Exibir mapa do Município com as Áreas que foram delimitadas no cadastro de Áreas de 

ACS. 

 Possibilitar visualizar em mapa o trajeto percorrido por um ACS em um período de tempo, 

mostrando marcadores e a rota percorrida pelo Profissional, exibindo maiores detalhes da 

informação ao clicar sobre o marcador. 

 Possibilitar visualizar em mapa de todos os pontos de visitas realizados em um determinado 

período baseado na geolocalização, possibilitando filtrar: 

- Área; 

- Micro área; 

- Período desejado; 

  Ao clicar sobre o marcador deverá exibir maiores detalhes da informação; 

- Exibir gráficos de visão geral com informações de: 

- Total de usuários por área; 

- Total de usuários por micro área; 

- Evolução das visitas realizadas; 

 Exibir gráficos de evolução das visitas realizadas. 

 Exibir gráficos comparativos de Produção e Metas que foram definidas para o Mês desejado. 

 

TRANSPORTE 
 Permitir a configuração das rotas identificando os municípios de destino e o veículo que 

realiza a rota. Possibilitar definir o prestador, convênio, profissional responsável e 

procedimento para faturamento de transportes e exportação de BPA – Boletim de Produção 

Ambulatorial. Possibilitar definir procedimento de apoio e apoio de acompanhante para 

faturamento de apoios realizados. Possibilitar a definição do valor de transporte por 

passagem ou valor da viagem. 



 

 

 

 

 Permitir a configuração de agendamentos por rota (municípios) com os horários de partida e 

quantidade de usuários para transporte. 

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

 Possibilitar informar a categoria de CNH no cadastro de veículo. 

 Possibilitar informar a categoria de CNH no cadastro de motorista. 

 Possibilitar consistir a categoria de CNH dos veículos com os condutores cadastrados. 

 Possibilitar o cadastro de locais de destino para transporte de usuários aos municípios. 

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

por período. 

 Possibilitar o agendamento de transporte com identificação da rota, local de destino, motivo 

do transporte, local de embarque e horário de partida. Consistir a existência de cotas de 

transporte por rota e período. 

 Possibilitar configuração para controlar poltronas, apresentando visualização dos acentos no 

momento de realizar os agendamentos. 

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

agendada. 

 Possibilitar o registro de apoios por rota e município identificando usuário, usuário 

acompanhante, período, procedimento de apoio e procedimento de apoio de acompanhante. 

Vincular unidade de saúde, profissional, especialidade e valor diário conforme a rota 

informada. Calcular a quantidade e valor total de apoios conforme período informado. Emitir 

comprovante referente ao apoio. 

 Possibilitar a confirmação de viagens gerando informações de prestador, convênio, 

procedimento de transporte, profissional responsável para faturamento conforme definições 

da rota. Possibilitar identificar motorista e veículo para transporte. Possibilitar informar 

observações para a viagem imprimindo informações da viagem e relação de usuários 

agendados. 

 Possibilitar a identificação dos usuários transportados previamente agendados e de demanda 

espontânea. Possibilitar a pesquisa dos usuários agendados por data. 

 Possibilitar o registro de despesas de viagens informando adiantamentos de viagem e 

despesas dos motoristas, quilometragem, calculando automaticamente o saldo de acerto. 

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

de relatórios de despesas sintéticos. 



 

 

 

 

 Possibilitar o controle de solicitações de TFD – Tratamento Fora do Domicílio registrando 

a unidade de saúde e município de origem do usuário, município de tratamento, informações 

de 1º tratamento ou tratamento continuado, situação do tratamento, parecer da comissão. 

Possibilitar a visualização dos atendimentos realizados durante o tratamento. 

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

Domicílio. 

 Possibilitar a visualização de histórico de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio realizados 

por usuário, período e situação detalhando as solicitações do usuário. 

 Possibilitar o registro dos atendimentos realizados durante os TFD - Tratamentos Fora do 

Domicílio informando a solicitação, unidade de saúde de atendimento, profissional, 

especialidade, procedimento, situação do atendimento quanto à realização e detalhamento. 

 Emitir relatório com agendamentos de transportes em determinada data, identificando 

horário de partida, usuário, número do CNS. 

 Emitir relatório com agendamentos de transportes e capacidade disponível mostrando 

percentual sobre disponibilidade. 

 Emitir relatório de transportes realizados com totais por rota, município e local de destino, 

motivo do transporte, prestador, convênio. Detalhar percentual dos transportes realizados. 

 Emitir relatório de despesas por quantidade e/ou valor, com totais por rota, veículo, 

motorista, despesa. Detalhar percentual das despesas. 

 Emitir relatório de médias de consumo de combustíveis conforme quilometragem, por 

quantidade e/ou valor, com totais por rota, veículo, motorista, despesa. 

 Emitir relatório das solicitações de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por quantidade 

com totais por unidade de saúde de origem, município de origem, usuário, município de 

tratamento, parecer. 

 Emitir relatório dos atendimentos de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por quantidade 

com totais por unidade de saúde de atendimento, profissional, especialidade, situação, 

unidade de saúde de origem, município de origem, usuário. 

 Emitir relatórios comparativos de: 

 - transportes em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos 

transportes em cada período. 

 - despesas em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas 

despesas em cada período. 



 

 

 

 

 - médias de consumo em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 

nas médias de consumo em cada período. 

- solicitações de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de aumento ou 

diminuição nas solicitações em cada período. 

- atendimentos de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de aumento ou 

diminuição nos atendimentos em cada período. 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 Cadastrar os estabelecimentos com registro dos responsáveis, contador e atividades 

econômicas. 

 Possibilitar cadastrar estabelecimentos isentos de licença Sanitária. 

 Emitir de licenças sanitárias por atividades econômicas, ano da licença e contador 

controlando as datas de vistorias. Possibilitar informar os serviços farmacêuticos para as 

licenças dos estabelecimentos de farmácias. 

 Registrar as tarefas da Vigilância Sanitária como visitas, vistorias, acompanhamentos por 

estabelecimentos, possibilitando a atualização da área e situação do estabelecimento.  

 Possibilitar o registro de procedimentos de vistoria, notificação, advertências ou multas para 

cada etapa de execução das tarefas. 

 Imprimir fichas de vistoria de estabelecimentos e habite-se. 

 Possibilitar programar a rotina de vistorias dos agentes sanitários, emitindo relatório da 

produtividade. 

 Permitir o registro das reclamações identificando os estabelecimentos comerciais ou 

cidadãos. Emitir ficha de reclamação. 

 Possibilitar o registro de habite-se com controle de unidades, emissão e valor da taxa. 

 Possibilitar a emissão de licenças de veículos (transporte de alimentos, carros de som) 

conforme cadastro de veículos por proprietário e estabelecimento.  

 Possibilitar a emissão em lote de licenças de veículos por tipo de licença, tipo de veículo, 

proprietário, estabelecimento. 

 Imprimir as licenças de veículos com modelos diferenciados para cada tipo de licença. 

 Possibilitar o registro de inspeções de abates, informando a procedência, cada animal abatido 

com respectivo peso, idade, sexo, pelagem, doenças encontradas. 

 Possibilitar o registro de acidentes com animais, informando o endereço da ocorrência e 

informações do animal. Possibilitar a impressão de ficha de acompanhamento. 



 

 

 

 

 Possibilitar o registro de solicitações de análises de amostras de água informando a unidade 

de saúde de origem e coleta especificando as análises microbiológicas e físico-químicas que 

devem ser realizadas. Possibilitar a impressão da solicitação. 

 Possibilitar a recepção de solicitações de análises de amostras de água confirmando as 

solicitações ou incluindo novas. Possibilitar a visualização das etapas percorridas pelas 

solicitações. 

 Possibilitar o registro de resultados das análises de amostras de água visualizando as 

informações da solicitação e recepção e informando o resultado para as análises físico-

químicas e microbiológicas e a conclusão e alerta. Possibilitar informar a necessidade de 

nova coleta. 

 Possibilitar a assinatura digital das análises de amostras de água. 

 Possibilitar o controle de entrega de resultados de análises de amostras de água por unidade 

de saúde de origem. 

 Possibilitar o registro de solicitações de análises de amostras de alimentos informando a 

unidade de saúde de origem e coleta especificando as análises microbiológicas que devem 

ser realizadas. Possibilitar a impressão da solicitação. 

 Possibilitar a recepção de solicitações de análises de amostras de alimentos confirmando as 

solicitações ou incluindo novas. Possibilitar a visualização das etapas percorridas pelas 

solicitações. 

 Possibilitar o registro de resultados das análises de amostras de alimentos visualizando as 

informações da solicitação e recepção e informando o resultado para as análises 

microbiológicas e a conclusão. Possibilitar informar a necessidade de nova coleta. 

 Possibilitar a assinatura digital das análises de amostras de alimentos. 

 Possibilitar o controle de entrega de resultados de análises de amostras de alimentos por 

unidade de saúde de origem. 

 Emitir relatórios de estabelecimentos: por contador, atividade econômica, data de abertura. 

 Emitir relatórios de tarefas da Vigilância Sanitária, com totais por motivo, estabelecimento, 

atividade econômica, contador. 

 Emitir relatórios de licenças dos estabelecimentos, com totais por estabelecimento, atividade 

econômica, bairro, logradouro. 

 Emitir relatórios de arrecadação de licenças sanitárias, com totais por estabelecimento, 

contador, atividade econômica, mês, situação. 



 

 

 

 

 Emitir relatórios de licenças de veículos, com totais por tipo de licença, tipo de veículo, 

proprietário, estabelecimento, veículo. 

 Emitir relatórios de inspeções de abates com totais de tipos de animais, procedência, 

estabelecimento. 

 Emitir relatórios de análises de amostras de água, com totais por ano e mês, situação, unidade 

de saúde de origem. 

 Emitir relatórios de análises de amostras de alimentos, com totais por ano e mês, situação, 

unidade de saúde de origem, estabelecimento, bairro, logradouro. 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
 Possibilitar parametrizar Configurações de Vigilância Ambiental, inserindo procedimentos 

padrões, controle de visitas por QRCode. 

 Permitir delimitar em mapa os quarteirões e quadras de controle. 

 Possibilitar visualizar em mapa as quarteirões/quadras e imóveis cadastrados. 

 Possibilitar realizar cadastro de reclamações recebidas pelo município para averiguação dos 

agentes de combate a endemias. 

 Possibilitar registrar os acompanhamentos das reclamações recebidas. 

 Possibilitar registrar o cadastro dos Ciclos dos ACE para vistorias realizadas para uma 

atividade em determinado período. 

 Possibilitar registrar planejamento das visitas para determinado período. 

 Possibilitar registrar as Vistorias dos Agentes Comunitários de Endemias realizadas para 

controle de focos de Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

 Possibilitar registrar a Análise de amostras coletadas pelos Agentes Comunitários de 

Endemias em vistorias de Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

 Possibilitar visualizar em mapa o local onde houve ocorrências de Dengue e Chikungunya e 

casos de focos positivos registrados. 

 Possibilitar visualizar em mapa os marcadores de vistorias, identificando realizadas, 

recusadas, fechadas, e as que foram encontrados foco positivo. 

 Possibilitar visualizar relatório de vistorias realizadas e análises de amostras coletadas de 

Aedes aegypti e Aedes albopictus. 



 

 

 

 

 Permitir visualizar Histórico de Imóveis e Domicílios exibindo registros de visitas, vistorias 

e reclamações de imóveis informados. 

 Permitir cadastrar Motivos de Reclamações e Vistorias possibilitando definir dinamicamente 

pelo município para cada motivo quais os campos que será solicitado ao incluir uma 

reclamação e vistorias realizadas. 

 Possibilitar o cadastro de Reclamações onde será incluído o registro de reclamações 

recebidas pelo município para zoonoses. 

 Possibilitar registro de Acompanhamentos de Reclamações de Vigilância Ambiental, 

possibilitando o registro os acompanhamentos das reclamações recebidas. 

 Possibilitar registro de Vistorias de Vigilância ambiental realizadas para controle de 

zoonoses. 

 Disponibilizar Mapa de Reclamações com marcadores em locais que tiveram reclamações 

registradas. 

 Permitir o cadastro de Zoonoses - Animais e Pragas possibilitando definir marcadores de 

identificação para mapas. 

 Permitir Registros de Animais, pragas e doenças detectadas no município para geração de 

índices e realizar ações de controle para áreas com foco. 

 Disponibilizar Mapa de Animais, Pragas e Doenças com marcadores em locais que tiveram 

registros. 

 

APLICATIVO CONTROLE DE ENDEMIAS MÓBILE 

 Possibilitar no aplicativo móvel o acesso apenas aos quarteirões/quadras de atuação do 

agente comunitário de endemias. 

 Possibilitar registrar as Vistorias dos Agentes Comunitários de Endemias realizadas para 

averiguação de reclamações de focos de Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

 Possibilitar importar para dispositivo somente planejamento de vistorias ou reclamações 

atribuídas ao profissional. 

 Permitir exportar registros de vistorias realizadas no aplicativo fora um planejamento. 

 

EPIDEMIOLOGIA 
 Possibilitar a definição de grupos epidemiológicos especificando CIDs de interesse para 

controle. 



 

 

 

 

 Possibilitar o registro de processos de investigação de agravos de notificação e o registro de 

acompanhamentos das ocorrências sobre os processos. 

 Possibilitar o registro das notificações de agravos à saúde do trabalhador com informações 

de CID, usuário, unidade de saúde notificadora, estabelecimento, ocorrência e partes do 

corpo atingidas. Possibilitar a impressão de ficha da notificação de agravo. 

 Possibilitar o registro das notificações de agravos de hepatites virais com informações para 

investigação, antecedentes, locais de exposição, pessoas em contato, resultados de exames. 

 Possibilitar a impressão de ficha da notificação de agravo de investigação e pessoas em 

contato. 

 Emitir relatório dos processos de investigação de agravos, com totais por ano e mês, CID, 

grupo da CID, usuário, município, bairro, faixa etária. 

 Emitir relatório de notificações de agravos à saúde do trabalhador, com totais por ano e mês 

da notificação, unidade de saúde notificadora, estabelecimento, usuário, município, bairro. 

 Emitir relatório de notificações de agravos de hepatites virais, com totais por ano e mês da 

notificação, unidade de saúde, profissional, usuário, município, bairro. 

 

OUVIDORIA 
 Possibilitar o registro de reclamações, denúncias, sugestões internas e externas para 

acompanhamento da ouvidoria. Identificar o reclamante, unidade de saúde, setor, 

profissional reclamado, assunto, prioridade e prazo para parecer. 

 Possibilitar o registro de cada etapa de acompanhamento dos processos da ouvidoria, 

informando data e parecer de cada responsável.  

 Possibilitar a impressão de parecer conforme modelo de impressão para cada etapa do 

processo. 

 Possibilitar a consulta de processos da ouvidoria para verificação do andamento. 

 Emitir relatórios dos processos da ouvidoria com totais por reclamante, assunto, profissional 

reclamado, parecer. 

 

PAINEL ELETRÔNICO 

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

exibição, tempo de visualização de informações e notícias. Possibilitar o alerta por som ou 

chamado de voz. Possibilitar definir o texto para chamado de voz. Possibilitar definir a 



 

 

 

 

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

a visualização de até 3 rótulos com informações dos chamados recentes. 

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

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

RSS especificando o endereço, divulgação da fonte, período e exibição de data e horário da 

notícia. Possibilitar configurar fonte e fundo para textos e RSS. Possibilitar configurar a 

disposição de texto com imagem. Possibilitar configurar a exibição em todos ou 

especificando os painéis eletrônicos. 

 Disponibilizar a visualização de painel eletrônico com acesso para as suas configurações. 

Disponibilizar a visualização de data e horário. Disponibilizar a visualização de foto do 

usuário chamado. 

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

cada estágio de atendimento especificando descrição para visualização. Possibilitar definir o 

painel eletrônico utilizado para visualização. 

 Possibilitar o chamado de usuários no painel eletrônico nos estágios de atendimento: 

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

odontológica, atendimento odontológico, recepções de internações, atendimentos de 

internações e atendimentos de enfermagem. 

 Disponibilizar visualização de histórico de chamados em painel eletrônico identificando 

unidade de saúde, setor de atendimento, usuário, data, horário e operador do sistema. 

 

CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA 

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

Saúde. 

 Consistir automaticamente a existência de cadastros em duplicidade considerando nome do 

usuário, data de nascimento, nome da mãe e documento mostrando em tela os cadastros já 

existentes.  

 Possibilitar realizar unificação de cadastro de usuários que estão em duplicidade na base, 

realizando comparação de informações e formatação do registro que permanecerá. 

 Possibilitar a visualização do histórico de unificações dos usuários. 

 Possibilitar realizar unificação de cadastro de endereços realizando comparação de 

informações e formatação do registro que permanecerá. 

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



 

 

 

 

 Exibir Nome Social dos pacientes (quando existente) para pesquisa para os estágios de 

atendimento: recepção de usuários, triagem/preparo de consultas e atendimento médico. 

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

de bairro e logradouro nos cadastros de famílias, usuários, profissionais, unidades de saúde 

e estabelecimentos. 

 Possibilitar a pesquisa de Endereços de usuários e famílias por C.E.P. e/ou Logradouro 

utilizando o padrão DNE dos Correios. 

 Possibilitar a utilização de foto no cadastro de paciente. 

 Permitir a captura de imagem de webcam através do sistema no cadastro de paciente. 

 Possibilitar a pesquisa de informações dos pacientes disponíveis na base nacional do Cartão 

Nacional de Saúde através de comunicação com o WebService do CADSUS. 

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

sistema. 

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

 Possibilitar definir procedimentos que possuem determinado tempo de carência, onde seja 

possível alertar e/ou bloquear conforme configuração do operador. 

 Possibilitar controlar a quantidade de procedimentos que o paciente realizou em determinado 

período, onde seja possível alertar e/ou bloquear conforme configuração do operador. 

 Possibilitar o cancelamento automático das recepções para pacientes que não compareceram 

aos atendimentos. 

 Possibilitar configuração em dias para inicio do processo de cancelamento automático das 

recepções de pacientes faltantes. 

 Possibilitar o cadastro de priorização dos atendimentos por idade do paciente, permitir 

definir a partir de qual idade deve consistir a priorização. 

 Possibilitar inclusão automática em lista de espera para consultas e exames, conforme 

configuração de prioridades. 

 Possibilitar configurar restrições de acessos nas listas de esperas de consultas ou exames por 

operadores, restringir listas de esperas de consultas somente para especialidades que o 

operador tenha acesso, restringir listas de esperas de exames somente para exames que o 

operador tenha acesso, conforme configurações em seu cadastro. 



 

 

 

 

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

realizados nas unidades de saúde, possibilitando visualizar: atendimentos realizados, 

medicamentos dispensados, encaminhamentos, aplicações de vacinas, exames realizados, 

procedimentos odontológicos, agendamentos, transportes, internações hospitalares. 

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

realizados, medicamentos fornecidos, encaminhamentos, aplicações de vacinas, exames 

realizados, procedimentos odontológicos, agendamentos, transportes, internações 

hospitalares. 

 Emitir relatório de procedimentos realizados consolidando todos os atendimentos realizados: 

atendimento ambulatorial, aplicações de vacinas, procedimentos odontológicos, exames 

realizados. Totalizar quantidade e/ou valor por unidade de saúde, profissional, especialidade, 

bairro, faixa etária. 

 

IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÕES e INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

 Gerar automaticamente arquivo magnético para integração com o sistema SI-PNI do 

Ministério da Saúde.  

 Possibilitar a exportação de aplicações de vacinas e/ou movimentações de estoque dos 

imunobiológicos conforme especificações da integração. 

 Possibilitar a exportação automática das movimentações para o sistema Hórus do Ministério 

da Saúde através de comunicação por WebService. Possibilitar definir o período para 

exportação. 

 Possibilitar a importação automática das definições do aplicativo SIGTAP do Ministério da 

Saúde, realizando automaticamente o download a partir do repositório do DataSUS (ftp), 

mantendo atualizadas as regras de faturamento de Procedimentos do SUS em relação a 

competência atual. 

 Permitir a importação manual das definições do aplicativo SIGTAP do Ministério da Saúde, 

possibilitando selecionar os arquivos das competências a partir do repositório do DataSUS 

(ftp) e realizar a importação das regras de faturamento de Procedimentos do SUS. 

 Permitir a exportação das informações de compras dos medicamentos ao BPS (Banco de 

Preços em Saúde).  

 

FATURAMENTO 
 Possibilitar a apuração do faturamento dos prestadores de serviço totalizando os valores dos 

atendimentos realizados e não realizados por prestador.  



 

 

 

 

 Possibilitar o faturamento por competência e período.  

 Possibilitar selecionar individualmente os atendimentos para faturamento.  

 Apresentar resumo dos procedimentos por quantidade e valor.  

 Possibilitar a comparação entre o valor do prestador e o valor SUS mostrando diferença.  

 Calcular os impostos conforme alíquota e incidência por faixa de valor de faturamento. 

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

especialidade, convênio e procedimento e relação de impostos calculados. 

 Possibilitar a apuração de faturamento das unidades de saúde de origem totalizando os 

valores dos atendimentos realizados e não realizados por prestador.  

 Possibilitar o faturamento por competência.  

 Calcular o valor da taxa administrativa a partir do percentual informado para cada unidade 

de saúde de origem e o valor total dos atendimentos.  

 Apresentar resumo dos procedimentos por quantidade e valor.  

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

profissional, especialidade, convênio, fonte de recurso e procedimento. 

 Possibilitar a emissão de relatórios sobre os faturamentos dos prestadores mostrando valor 

e/ou quantidade realizado e não realizado com totais por competência, prestador, convênio, 

profissional, especialidade e procedimento. 

 Consistir procedimentos no momento da realização quanto aos critérios definidos pelo 

Ministério da Saúde: sexo, idade, especialidade, classificação de serviços das unidades de 

saúde. 

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

 Possibilitar definir os convênios para faturamento nos prestadores com a respectiva fonte de 

recurso utilizada. Possibilitar definir os Convênios que estão ativos e bloqueados para os 

prestadores.  

 Possibilitar definir os impostos incidentes sobre o prestador. 

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

em cada unidade de saúde de atendimento. 

 Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento dos exames realizados em cada 

unidade de saúde de atendimento. 



 

 

 

 

 Gerar automaticamente com base nos atendimentos realizados o arquivo magnético para 

BPA – Boletim de Produção Ambulatorial conforme especificações do Ministério da Saúde, 

permitindo a seleção dos procedimentos para geração. 

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

de Produção Ambulatorial. 

 Gerar automaticamente com base nos usuários e famílias cadastradas, visitas domiciliares, 

atividades coletivas, atendimentos médicos, procedimentos realizados e atendimentos 

odontológicos as informações necessárias para importação no sistema e-SUS AB – Atenção 

Básica. 

 Gerar automaticamente com base nos atendimentos de RAAS – Atenção Domiciliar e RAAS 

– Psicossocial arquivo magnético conforme especificações do Layout SIA - RAAS do 

Ministério da Saúde. 

 Possibilitar o controle de contrato por Unidade de Saúde. 

 Possibilitar cadastrar contratos com seus respectivos dados, permitir realizar aditivos aos 

contratos. 

 Possibilitar relacionar os procedimentos para cada contrato. 

 Possibilitar visualizar a disponibilidade de lavor ou quantidade de cada contrato. 

 Possibilitar configurar notificações de vencimento de data e limite de valores e quantidade. 

 Possibilitar consistir alertas e bloqueios de rotinas que envolvam procedimentos mediante 

indisponibilidade de data, valores e quantidade conforme contrato. 

 Possibilitar realizar faturamento por contratos, permitir emitir documentos de faturamentos 

com procedimentos relacionados aos contratos. 

 

TECNOLOGIAS / FUNCIONALIDADES ADICIONAIS 
 Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGDB) Oracle 11g ou superior, 

ou Postgresql, como repositório de dados. 

 Possibilitar a digitalização de documentos para usuários identificando o tipo de documento, 

data, horário. Possibilitar a digitalização de documentos nos formatos: TIFF, JPEG, BMP, 

PNG. Restringir os tipos de documentos que podem ser visualizados por médicos, 

enfermeiros e outros profissionais. Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados 

com navegação entre os documentos existentes. Possibilitar a navegação nas páginas dos 

documentos multipaginados. Possibilitar operações de visualização quanto a tamanho, 

posicionamento de imagens. Possibilitar a impressão dos documentos digitalizados. 



 

 

 

 

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

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

 Os relatórios devem possuir exportação para os seguinte formato de arquivo: PDF. 

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

gerado as seguintes operações: 

- Envio de e-mail do relatório gerado; 

- Edição do relatório gerado, possibilitando inserir textos, modificar fontes, inserir imagens, 

mudar alinhamentos/posicionamentos, eliminar informações, inserir elementos de desenho como 

retângulo, elipse e triângulo. 

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

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

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

operadores ao esgotar tentativas. 

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

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

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

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

 Permitir que os usuários de sistema definam a utilização de acessibilidade visual, 

possibilitando que seja aplicado percentual de aumento de tela conforme definição do 

usuário. 

 Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema para troca de mensagens no 

modelo de correio eletrônico entre todos os usuários de sistema. Possibilitar o controle de 

mensagens recebidas, lidas, enviadas e excluídas. Possibilitar a utilização de arquivamento 

de mensagens em pastas. Possibilitar a composição de novas mensagens, resposta de 

mensagens recebidas, encaminhamento de mensagens recebidas e impressão de mensagens. 

Possibilitar a localização de mensagens recebidas ou enviadas por período, assunto e 

mensagem. 

 Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema que permita aos usuários de 

sistema a troca de mensagens em tempo real (bate papo), de forma que seja possível definir 

sua situação no bate papo como: disponível, ocupado e invisível. 

 Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema que permita ao usuário de 

sistema o controle de sua agenda de compromissos. Possibilitar incluir novos compromissos, 

definindo horário de início e fim (data e horário), assunto e descrição. Possibilitar informar 



 

 

 

 

outros participantes do compromisso e solicitar o envio do compromisso por correio 

eletrônico a todos os participantes. 

 O sistema deve registrar as operações realizadas pelos operadores do sistema possibilitando 

a auditoria e identificando o operador, operação realizada, data, horário e espelho das 

informações incluídas, alteradas ou excluídas. O espelho das informações deve ser fiel a 

estrutura de campos de cada tabela, não sofrendo alterações quando mudar a estrutura de 

tabelas e consequentemente mantendo a informação fidedigna de acordo com a data da 

geração do evento. 

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

computador, endereço de rede IP, data e horário. 

 O sistema deve possuir mecanismos que permitam a execução automática de cópias de 

segurança previamente agendadas. 

 

RECURSOS: APS-E, LIVRES, EMENDAS. 

 

JUSTIFICATIVA: Necessitamos de um sistema de informação em saúde para coleta de dados dos 

usuários do sistema de saúde municipal, com integração total dos dados entre os setores, objetivando 

o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão dos problemas de saúde da 

população, subsidiando a tomada de decisões. 

 

Dos valores: Foram solicitados 02 orçamentos em empresas do ramo, bem como valores 

praticados em outros municípios para obtenção do valor de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II - MINUTA DO TERMO DO CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº _____/____. 

(Pregão Presencial Nº 054/2019 - PMR) 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviço, sem vínculo 

empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, Estado do Paraná, neste ato 

representado pelo Sr. LESSIR CANAN BORTOLI, portador do RG nº .........................../PR e CPF 

sob nº ................................, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de 

CONTRATANTE e de outro lado a empresa ..........................., CNPJ/MF nº ...................., com sede 

à Rua..................... , Cidade de ....................., Estado do ......................., aqui denominada 

simplesmente de CONTRATADA estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993, e subsequentes alterações, obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.1 O presente contrato tem por objeto, sendo: 

 

1.2 Escopo dos serviços a serem prestados: 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Constituem direito das Partes, a Contratante em receber o objeto deste contrato em perfeitas condições 

de uso e qualidade e da Contratada receber o valor ora pactuado. 

2.1 Caberá à CONTRATADA: 

a) ceder o direito de uso de software de gestão pública integrada, migração de dados, implantação, treinamento, 

manutenção e suporte técnico, de acordo com as condições  especificações  técnicas mínimas  

descritas     no Termo de Referência. 

b) manter  em seu quadro funcional durante toda a vigência do contrato, no  mínimo  Analistas  de Sistemas e 

Profissionais/Consultores/Técnicos,  para manutenção e suporte técnico, conforme informação e relação  

apresentadas  na Proposta Técnica; 

c) prestar  atendimento  às  chamadas  para manutenção e suporte técnico, no máximo, em até 02 (duas) 

horas, após solicitação do respectivo setor, promovendo a solução em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, 

podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado; 

d) Manter  os  programas   contratados  atualizados  de  acordo com as leis vigentes e as normas deste   Edital; 



 

 

 

 

e) arcar  com  todos  os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo  o  pagamento 

de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas 

administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto  contratado; 

f) responder  por  quaisquer  danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados,  terceiros  ou  

a   Contratada,   em  razão  de  acidentes  ou  de  ação,  ou  de omissão,  dolosa  ou  culposa,  de  preposto  da  

Contratada  ou  de  quem  em  seu  nome agir,  decorrentes do  fornecimento  do  objeto  contratado; 

g) Responsabilizar-se por eventuais danos e acidentes que venham a ocorrer nos equipamentos e 

documentos    do              município,     tanto  de  funcionamento  quanto aos  bens       e    serviços   fornecidos,       quanto   por  ato  

de  seus  empregados  ou  prepostos  no  fornecimento  dos  bens  e  serviços  contratados; 

h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,  nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da 

Contratante; 

i) manter  durante todo o  contrato  as  condições de  habilitação  e  qualificação previstas no  Edital; 

j) manter,   por si,   por seus prepostos e contratados,  irrestritos  e  total  sigilo  a  respeito de  quaisquer  dados  

que lhe forem fornecidos; 

k) em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante. 

    2.2 Caberá à CONTRATANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores 

especialmente designados; 

b) vetar o recebimento de qualquer serviço que considerar incompatível com as especificações 

apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus  bens 

patrimoniais  ou  ser  prejudicial  à  saúde  dos  servidores; 

c) atestar  as  notas  fiscais  após  o  efetivo  fornecimento  dos  serviços,  objeto desta licitação; 

d) efetuar  o(s)  pagamento(s)  à  Contratada,  conforme  estabelecido  neste  Contrato; 

e) aplicar à Contratada as  sanções  administrativas  regulamentares  e  contratuais, quando 

necessário; 

f) prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que venham a  ser  solicitados  pela Contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 

A CONTRATANTE compromete-se a pagar ao CONTRATADO a importância de R$ ____. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO: 

4.1. A Prefeitura Municipal de Renascença se compromete a efetuar o pagamento, somente através 

de transferência bancária, até o 20º (vigésimo) dia subsequente aos serviços prestados, comprovada 



 

 

 

 

a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal, através de depósito em 

conta bancária da empresa vencedora. 

 

 4.1.1 – A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 

 

  MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 

Rua Getulio Vargas, nº 901 

  Renascença – PR 

CEP: 85.610-000 

 

4.2. Após emissão da Nota Fiscal a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de emissão 

no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.  

 

4.3. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e do 

Contrato de Prestação de Serviços. 

 

4.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas devidamente válidas, 

para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 

durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 

 

CLAUSULA QUINTA – REAJUSTE: 

Caso o contrato seja prorrogado poderá ser reajustado anualmente com base no INPC. 

 

CLAUSULA SEXTA – PRAZO: 

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do 

instrumento contratual, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso 

necessário. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO: 

Fica expresso que a fiscalização da execução deste Contrato será exercida pela Secretaria de 

Administração e Planejamento do MUNICÍPIO. 

§ 1º) - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o MUNICÍPIO ou 

terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização a 

qualquer hora, por pessoas devidamente credenciadas pela PREFEITURA. 

§ 2º) - A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas 

reclamações se obrigam a atender pronta e irrestritamente. 

§ 3º) - A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático e permanente, de maneira a fazer 

cumprir, rigorosamente, as condições, qualidades e especificações previstas no Contrato e seus 

anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

mailto:almoxarifado@renascenca.pr.gov.br


 

 

 

 

8.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 

instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, 

Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

 

8.1.1. Advertência; 

8.1.2. Multa, nos seguintes termos: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto licitado, 

calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 

b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

c) Até 10% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 

79 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

8.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo 

de até 02 (dois) anos; 

8.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

 

8.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

8.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

administrativa ou judicial. 

 

CLÁUSULA NONA – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO: 

O MUNICÍPIO suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida à CONTRATADA, 

sempre que ocorrer circunstância que coloque em risco a realização dos objetivos do presente contrato 

e bem assim no caso da CONTRATADA se recusar ou dificultar à PREFEITURA a livre fiscalização 

dos serviços, na forma prevista na Cláusula Décima, ou ainda no caso de paralisação dos mesmos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO: 

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 

78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

10.2 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do 

exercício de 2019 e terão a seguinte classificação orçamentária. 

....................................... 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RESPONSÁVEL, FISCAL, CONTROLADOR  

Será responsável pelo contrato os Srs. Jovani Luiz Cenatti e Zuleide Rovani de Bona. 

Controlador: Robson de Oliveira. 



 

 

 

 

Fiscal: Ivan Roberto Stein 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais. 

a) Nenhum serviço fora das especificações deste Contrato poderá ser realizado, ainda que em caráter 

extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do MUNICÍPIO. 

b) A CONTRATADA, não poderá, de forma alguma, sub-empreitar os serviços objeto deste contrato 

a outras empresas ou terceiros, devendo a execução dos mesmos ser realizada pela Contratada. 

c) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 

decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza indenizatória, trabalhista, previdenciária, 

comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do MUNICÍPIO relativamente a esses encargos, 

inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

  

14.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 

14.1.1. Qualquer atitude tomada pelo licitante, fornecedor, empreiteiro ou subempreiteiro com o 

objetivo de influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato para obter vantagens 

indevidas.  

 

14.2. Fica definido, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 

 

a) “prática corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 

na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva” significa 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; 

e) “prática obstrutiva” significa: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção do 

Banco ou alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva ou ameaçar, perseguir ou 

intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos 

relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria. 

f) “terceiros” refere-se a um funcionário público que atua em um processo de aquisição ou na 

execução de um contrato, incluindo os membros da equipe do Banco Mundial e os funcionários de 

outras organizações que tomam decisões relacionadas a aquisições ou as revisam; 

g) “parte” refere-se aos participantes do processo de aquisição ou execução do contrato, incluindo 



 

 

 

 

funcionários públicos, que tentam estabelecer os preços das propostas em níveis artificiais e não-

competitivos; 

h) “benefício” e “obrigação” estão relacionados ao processo de aquisição ou à execução do contrato; 

i) “ato ou omissão” todo aquele cuja finalidade seja influenciar o processo de aquisição ou a 

execução do contrato. 

 

14.3. Havendo comprovação de que o licitante praticou alguma conduta descrita no item anterior, o 

Município: 

 

a – rejeitará proposta de adjudicação se concluir que o Concorrente indicado para adjudicação ou seus 

agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores ou seus 

empregados, tenham, direta ou indiretamente, se envolvido em práticas corruptas, fraudulentas, 

colusivas ou coercitivas ao competir pelo contrato em questão; 

 

b – declarará Processo de Aquisição Viciado e cancelará a parcela do pagamento relativa ao contrato 

se, a qualquer momento, comprovar a prática corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva; 

 

c –  garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes e previstas na legislação 

brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada 

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução 

do contrato, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

 

14.4. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei 

Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato 

nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou 

se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos 

de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como 

de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta 

ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 

administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUCESSÃO E FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, estado do Paraná para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os 

fins de direito. 

Renascença, ...... de ..................  de 2019. 

_____________________________________ 

Prefeito Municipal 

______________________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 

________________________   ________________________ 



 

 

 

 

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2019 - PMR) 

 

 

 

(Nome da Empresa), neste ato representada por seu sócio-gerente/presidente/diretor ........................... 

credencia o Sr(a) ............................................, conferindo-lhe todos os poderes gerais necessários à 

prática de quaisquer atos relacionados com o Pregão Presencial nº XX/2019 – PMR, especialmente 

os de rubricar toda a documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar reclamações, 

impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, assinar atas e ofertar lances verbais de preço 

na sessão. 

 

(Local e Data) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

_____________________________________ 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2019 - PMR) 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, Pregão Presencial nº 054/2019, instaurada por esta Prefeitura Municipal, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

_________________, em_____de_____________2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura e identificação do representante 

legal da empresa proponente 

 

 

 

 

 

 

Nome da empresa proponente 

Número do CNPJ 

Endereço completo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2019 - PMR) 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  

(Local e Data) 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 



 

 
 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2019 - PMR) 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 



 

 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2019 - PMR) 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, 

em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 

27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

 

_______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS.: 

1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VIII - ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO/REDAÇÃO DA PROPOSTA DE 

PREÇOS EM PROGRAMA ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO 

 
Passo 1 – Após o download salve os arquivos que nele se encontram em pasta especifica do seu 
computador. 
 
Passo 2 - Abra o arquivo KITPROPOSTA.RAR o qual encontra-se disponível para download através 
do link: http://renascenca.pr.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/LC_KitProposta-1.zip e instale na 
pasta C:\Proposta\, conforme quadro a seguir: 

 
 

Clique em Avançar até a finalização da instalação. 

 

Tela do Programa 



 

 

 
a) Caso você já possua o arquivo CADPROPOSTA.EXE em seu computador, poderá utilizar-

se do mesmo para o preenchimento das informações conforme o roteiro a seguir. 

 

2 - PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Para informar os valores e as marcas dos produtos contidos no anexo, proceda da seguinte 

forma: 

 

2.1 Com o programa aberto clique em “Iniciar Cotação” e procure pelo arquivo 

“Processo_2019_” o qual encontra-se na pasta especifica do seu computador (Conforme Passo 

1). 

 

Tela do Programa 

 
 



 

 

2.2 Selecionado o arquivo e importado ao programa a seguinte tela irá aparecer: 

 

 
 

Você vai perceber que existe quatro campos a serem informados: Marca, Preço 

Unitário, Prazo de Execução e Validade da Proposta. O valor deverá ser digitado utilizando 

o formato 99999,9999. Não coloque o ponto decimal para separar a casa dos milhares, apenas 

a vírgula para a separação dos centavos. 

Os valores devem ser digitados, sempre respeitando o Preço Unit. Máx. para cada item 

conforme edital de licitação. O valor digitado jamais poderá ultrapassar o valor estipulado nessa 

coluna, bem como o programa não vai deixar que isso aconteça. 

 Imediatamente, clique no botão Salvar Proposta, para que o programa salve as 

informações no arquivo. 

2.3 Em seguida, clique no botão Editar Representante Legal (da empresa). O programa 

apresentará a seguinte tela: 

 

 



 

 

 

2.4 Digitar as informações solicitadas no quadro (representante legal da empresa, que assina a 

proposta de preços) e após a inclusão dos dados clique no botão Salvar e, logo após, no botão 

Cancelar para voltar ao quadro da proposta novamente. 

 

3. TÉRMINO DO PREENCHIMENTO 

 

3.1 Após o término da digitação/gravação de todos os itens e do Representante Legal 

clique em Finalizar Proposta. 

  

3.1.3 – Aparecera a seguinte mensagem “Confirma a Finalização da Proposta?” 

clique em SIM. O programa apresentara a seguinte tela: 

 

 

 

 
3.2 Salvar o arquivo PROPOSTA.KIT em pasta especifica do seu computador, e após, 

copiá-la em unidade de armazenamento (CD-R ou Pen-Drive) em bom estado, bem 

acondicionado, para que não sofra danos. 

 

3.3 No botão imprimir imprima o documento e coletar assinatura; 

  

3.4 Acondicioná-los em envelope adequado e identificado, conforme orientações deste 

Edital.  

 

4 PONTOS A SEREM OBSERVADOS: 

  

1º)  AO DIGITAR O VALOR NÃO USAR PONTO. 

EX: 1520,00 (CERTO)  -  EX: 1.520,00 (ERRADO) 

 



 

 

2º) AO DIGITAR O VALOR DA MERCADORIA, SEMPRE RESPEITAR A COLUNA DO 

VALOR MÁXIMO UNITÁRIO DO PRESENTE EDITAL. 

 

3º)  DEPOIS DE TER BAIXADO O ARQUIVO KITPROPOSTA.RAR, O MESMO 

PODERÁ SER ARMAZENADO NUMA PASTA EM SEPARADO, POIS SERÁ 

UTILIZADO O MESMO PROGRAMA, QUANDO FOR PARTICIPAR DE NOVAS 

LICITAÇÕES COM O MUNICÍPIO, QUE REQUEIRAM TAL RECURSO.  

 

 4º) AO SALVAR O ARQUIVO EM MEIO ELETRÔNICO (CD-ROMM OU PEN-DRIVE), 

RECOMENDA-SE TESTAR O ARQUIVO GRAVADO E AINDA POSSUIR EM MÃOS 

OUTRA CÓPIA ALTERNATIVA NA ABERTURA DA LICITAÇÃO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX – FICHA CADASTRAL 

 

 

 

A Comissão de Licitações da Prefeitura de Renascença 

 

  A empresa abaixo nominada informa que retirou no site do Município o Kit 

Proposta de Instalação do programa na forma eletrônica para alimentação do sistema e 

emissão da proposta escrita, conforme exigido em edital.  

Carimbo e Assinatura. 

 

 Caro Interessado,  

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 

o preenchimento do recibo de retirada do Edital, que deve ser remetido à Divisão de Licitação 

por meio do email: licitacao@renascenca.pr.gov.br. A não remessa do recibo exime o 

Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório. 

 

 

 

 

Razão Social (Proponente):  

 

 

 

CNPJ: 

 

 

Inscrição Estadual: Quadro Societário Nome Completo e CPF: 

Nº do Registro na Junta Comercial: Data do Registro: 

End.:   

 

 

 

E-mail: 

Fone/Fax:  

 

 

 

Local e Data: 

 

 

Nome e CPF do Representante Legal: 

 

 

 



 

 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2019 – PMR) 

 

 

 

 

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).  

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos 

os fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente 

data, enquadra-se como:  

 

( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 

14/12/2006.  

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº. 123, de 14/12/2006.  

( ) - COOPERATIVA, conforme disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.  

( ) – MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-E, §2º, Lei 

Complementar nº. 123/2.006. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º. do artigo 

3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

Nome da empresa proponente 

Número do CNPJ 

Endereço completo 

 

 


