
   
 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar, através de seu 
corpo técnico profissional, os serviços para a implantação e manutenção do 
Sistema Informatizado na modalidade SaaS ( Software as a Service) emcloud 
para agendamento de consultas, exames, procedimentos médicos,plantões, 
faturamento e financeiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região 
Metropolitana de Campinas – Norte - CISMETRO do qual fazem parte integrante 
os seguintes Municípios: 

 Amparo - SP 

 Arthur Nogueira - SP 

 Cordeirópolis- SP 

 Cosmópolis- SP 

 Holambra- SP 

 Iracemápolis 

 Jaguariúna- SP 

 Monte Mor -SP 

 Morungaba- SP 

 Paulínia- SP 

 Santa Gertrudes- SP 

 Santo Antônio de Posse- SP 

 Limeira – SP 

 Ipeúna - SP 

 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 19 de dezembro de 2019. 

 
HORÁRIO: 10h00min (dez horas). 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019 

 
O CISMETRO, através de sua Superintendência, por meio do(a) pregoeiro(a) designado pelo 

Senhor Superintendente, torna público para ciência dos interessados que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor valor global”, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR, ATRAVÉS DE SEU CORPO TÉCNICO 
PROFISSIONAL, OS SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS ( SOFTWARE AS A SERVICE) EM CLOUD PARA 
AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PLANTÕES, 
FATURAMENTO E FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE – CISMETRO, o qual será processado e 

julgado em conformidade com os preceitos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações, 
edemais especificações e condições constantes neste ato convocatório. 
 
O Recebimento dos envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 19 de 
dezembro de 2019 às 10h00min (dez horas), na sede do CISMETRO, sito a Rua Amarílis, 
118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP. CEP: 13.825-000, Contatos: (19) 3802-2300 / 3802-
2221 – CEP 13.825-000, CNPJ sob nº. 19.947.645/0001-64,. 
 
1 – OBJETO 

1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAR, ATRAVÉS DE SEU CORPO TÉCNICO PROFISSIONAL, OS SERVIÇOS PARA A 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS 
( SOFTWARE AS A SERVICE) EM CLOUD PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, 
EXAMES, PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PLANTÕES, FATURAMENTO E FINANCEIRO DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 
– NORTE – CISMETRO. 

 

1.2 – As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo II – Proposta de 
Preços e Anexo VIII (memorial descritivo), os quais fazem parte integrante deste Edital, com 
orientações e dados objetivos para as licitantes elaborarem suas propostas. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem as exigências deste Edital 
e seus Anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
2.2 – Não será permitida a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial do objeto 
deste Pregão, bem como a participação de empresas em consórcio ou em processo de falência 
ou concordata ou que se encontre incursa na penalidade prevista no art. 87, inciso III e IV 
(imposta por órgão ou entidade da Administração Pública) da Lei 8.666/93.   

 
2.3 – Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidores ou dirigentes de 
órgãos ou entidades contratantes ou responsáveis pela Licitação. 
 
2.4 - Não serão aceitas no processo licitatório empresas representantes, mas somente 
empresas da área de TI que sejam desenvolvedoras da aplicação, detentoras de todos os 
direitos sobre o software, devendo realizar a cessão de uso das licenças dos aplicativos a 
serem instalados para todos os sistemas; 
 

 



   
 
2.5 – As licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos termos do art. 3, da Lei Complementar n 123/06, terão tratamento 
diferenciado das demais, consoante disposições constantes dos artigos 42 a 45 do mesmo 
diploma legal. 
 
2.6 – A ausência ou incorreções dos dizeres citados, na parte externa dos envelopes não 
constituirá motivo para desclassificação da licitante que poderá inserir as informações faltantes 
e/ou retificá-las. 
 
2.7 – Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope 02 – Habilitação antes do Envelope 
01 - Proposta de Preços será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e 
rubricado o lacre por todos os presentes. 
 
2.8 –As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos prédios públicos licitados, ocasião 
na qual será firmado ATESTADO DE VISITA, de forma a obterem pleno conhecimento das 
condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações 
necessárias à formulação da sua proposta de preços.  

 

2.8.1 -Para agendamento da vistoria a empresa deverá entrar em contato com o 
Departamento de Coordenação Técnica, no horário das 10h00min às 15h30min, através 
do telefone (19) 3802-2300, devendo ser efetivada até 01 (um) dial útil antes da data 
fixada para a abertura da licitação. 

 

2.8.2 -A realização da vistoria se consubstancia em condição para a participação na 
licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas 
não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da 
inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de 
dificuldades técnicas não previstas. 

 
3 – DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES (Os documentos apresentados 
nessa fase deverão estar fora dos envelopes “01” e “02”). 

 
3.1 – A licitante através do seu representante legal deverá proceder ao respectivo 
credenciamento, no horário marcado para a reunião, apresentando cópia de seus documentos 
pessoais juntamente com o original para ser autenticado por servidor da Administração. 
 
3.2 – O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

 
I – Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 
II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  

 
III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  

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

 
 
 



   
 
3.3 – Tratando-se de procurador, deverá apresentar instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 

da proponente, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem 
acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 
3.3.1 – As procurações que não constem prazo de validade deverão ter sido emitidas 
com data não anterior a dois anos da abertura da presente sessão e as procurações 
públicas firmadas há mais de dois anos deverão estar em plena vigência e 
acompanhadas de certidão pública atualizada, a qual deverá ser emitida pelo cartório 
competente com data não anterior a dois anos da abertura da presente sessão. 
 

3.4 – No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação, 
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, conforme Anexo V ede 
acordo com o que dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal 10.520/2002 e, artigo 5º, inciso I, 
alínea “c”, do Decreto 061/2006. 

 
a) Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição 
para assinatura das licitantes por ocasião da sessão. 

 
3.5 – É vedado qualquer participante representar mais de uma empresa. 
 

3.5.1 – A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do 
mesmo. 

 
3.5.1.1 – Será admitido o substabelecimento do credenciamento desde que 
devidamente justificado e esteja previsto no instrumento de procuração e/ou 
credenciamento com poderes específicos para tal ato. 
 

3.6 – A ausência do Credenciado a qualquer das fases do Certame será interpretada como 
desistência da prática dos atos a serem realizados no referido momento. 
 
3.7 – Toda documentação exigida para o certame deverá ser apresentada em cópia legível, 
devidamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, e/ou documento disponível na internet, no site oficial 
do órgão emissor, ou certidão virtual emitida pela Junta Comercialdo inteiro teor do documento, 
sendo que somente serão considerados válidos aqueles que estejam em plena validade.  
 
3.8 – As Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 da Lei 

Complementar n 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo(a) pregoeiro(a), deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação. 
 
3.9 – A empresa que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 deverá apresentar fora dos envelopes, no 
momento do credenciamento declaração do contador que se enquadra como Microempresa 
Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Sugestão de modelo apresentado 
no anexo VI). 

 
*a participação nas condições previstas acima, implica no reconhecimento de não se 
encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei 
Complementar nº. 123/06. 

 



   
 
3.10 – O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao nome 
credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando 

o pregoeiro(a), dos benefícios da Lei Complementar n 123/06 aplicáveis ao presente certame; 
 
3.11 – A responsabilidade pela declaração de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte é única e exclusiva da licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
3.12 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro 
do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do 
início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de 
negociação e a interposição de recursos. 
 
3.13 – Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 
credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que 
por equívoco esteja dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser 
retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que lacrará novamente o 
envelope. 
 
4 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
4.1 – As propostas de preços deverão ser apresentadas no local, dia e hora determinada no 
preâmbulo deste edital, em envelope (ENVELOPE 01), devidamente fechado e atender aos 

seguintes requisitos, sob pena de desclassificação: 
 
Endereçamento externo, feito da seguinte forma: 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019 
Data de Início da Sessão: 19 de dezembro de 2019 
Horas do Início da Sessão: 10h00min (dez horas) 
Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Endereço: 
CEP:  
Telefone:  
E-mail: 

 
4.2 – As propostas de preços escritas deverão ser apresentadas no envelope 01 e poderá ser 
elaborada em papel timbrado da empresa ou no Anexo II do presente edital, de forma clara, e 
devidamente preenchida, e conterão, sob pena de desclassificação: 

 
a) Razão Social, CNPJ,endereço, telefone,e-mail, CPF e assinatura do representante legal 

da empresa; (na ausência de qualquer dos dados o representante da empresa poderá 
redigi-los de próprio punho durante a sessão); 

 
b) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

constantes do Anexo VIII (memorial descritivo) e Anexo II (proposta de preços), do 
Edital; 

 
c) Preço unitário e global proposto, em moeda corrente nacional, expresso em algarismo e 

por extenso, somente o valor global; 
 



   
 

c.1) Os valores apresentados deverão conter no máximo 2 (duas) casas decimais após 
a vírgula. (em caso de não observância desta regra, os números que 
ultrapassarem a 2ª  casa decimal serão desconsiderados). 
 
c.2) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação; 

 
d) Prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da entrega da mesma. No caso de omissão do prazo de validade, o 
Pregoeiro(a) considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias; 

 
e) O prazo de inicio do serviço será de no máximo 02 (dois) dias corridos, contados da 

assinatura do Contrato ou outros instrumentos hábeis tais como nota de empenho; 
 
f) Indicação do nome do banco, número da agência, número da conta corrente, para fins 

de recebimento dos pagamentos, dados estes que poderão ser informados na fase da 
contratação; 
 

4.3 – A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, não podendo deixar de cotar nenhum 
item na Proposta de Preçosob pena de desclassificação pelo (a) Pregoeiro (a) oficial da 

licitação. 
 
 
5 – DA HABILITAÇÃO 
 
5.1 – Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em envelope (ENVELOPE 02), 

devidamente fechado e atender aos seguintes requisitos, sob pena de desclassificação: 
 
Endereçamento externo, feito da seguinte forma: 
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019 
Data de Início da Sessão: 11 de dezembro de 2019. 
Horas do Início da Sessão: 10h00min (dez horas) 
Razão Social:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual:  
Endereço:  
CEP:  
Telefone:  
E-mail: 

 
5.2 – Para se habilitarem na presente licitação, as licitantes deverão apresentar os seguintes 
documentos, sob pena de inabilitação. 

5.2.1 – A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em:  
 

I – Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;  
 



   
 

III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  
 
IV – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
Observação: A documentação citada acima (I, II, III ou IV) ficará dispensada, por 
ocasião da habilitação, se apresentada no credenciamento do representante da 
licitante conforme exigências do item 3.7 deste edital. 

 
5.2.2 – A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso consistirá em: 

I – Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral relativo ao Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) emitida via internet, com data de emissão não superior a 
60 (sessenta dias);  
 
Observação: Caso a licitante apresente o CNPJ, com data de sua emissão superior 
a 60 (sessenta) dias, o(a) Pregoeiro(a) poderá no ato da sessão, verificar no site 
oficial www.receita.fazenda.gov.br, se a situação cadastral da licitante encontra-se 
ATIVA. 

 

II – Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 

contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014); 

 
III – Prova de regularidade de débito tributário com a Fazenda Estadual da sede da 

licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
 
IV – Prova de regularidade com aFazenda Municipal, emitida pelo Órgão competente 

da localidade de domicílio ou sede da empresa Proponente, na forma da Lei; 
 

V–Certificado de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei; 
 
VI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior 
do trabalho; 

 
5.2.3 – Qualificação Econômico-Financeira 

I – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 
 

5.2.4 – Outras Comprovações  
I – Declaração de compromisso/fatos supervenientes, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.Sugestão de modelo 
apresentado no anexo III. 
 
II – Declaração da licitante assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no art.7º da CF – ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de 
dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. Sugestão de modelo apresentado no 
anexo IV. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/


   
 

III – Declaração marco regulatório anticorrupção queconduz seus negócios de forma a 
coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração 
Pública. Sugestão de modelo apresentado no anexo X. 
 

5.2.5 – Qualificação técnica 
I - Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado em nome do 
licitante que comprove a execução de serviços pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, ao tocante de 
softwares de gestão de saúde, cadastro de fornecedores, agendamento de consultas, 
devendo o documento conter o nome, o endereço e o telefone de contato do signatário 
do atestado.  
 
II - Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, de que tem disponibilidade de 
pessoal técnico, necessários e essenciais para o fiel cumprimento do objeto desta 
licitação, devendo indicar na declaração, nomes e formação técnica dos atendentes na 
área de sistemas de informação, bem como dos desenvolvedores de sistema de 
informação com graduação na área de Tecnologia da Informação e/oupós 
graduação,com  comprovação de vinculação na (CTPS), contrato de trabalho, ou contrato 
social, do(s) profissional(is), enquanto durar a vigência do contrato a ser firmado;  
 
III - Declaração de que os softwares são desenvolvidos pela empresa participante do 
certame e portanto sendo de sua propriedade, não sendo representante, que o número 
de usuários é liberado, não havendo custo adicionais para o CISMETRO, caso seja 
solicitado liberações futuras de usuários da contratante, bem como o banco de dados não 
terá custo algum para o Instituto. 
 
IV – Atestado de Visita Técnica emitido pelo CISMETRO   
 

5.3 – Não serão aceitos documentos com data de validade vencida. Os documentos que não 
tragam seus prazos de validade expresso, só serão aceitos desde que não ultrapassem o 
prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua emissão; 
 
5.4 – No caso de alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, as 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período (a critério da Administração Pública) da decisão do(a) 
pregoeiro(a) que declarar a empresa vencedora do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  

5.5 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, conforme dispõe o Art. 43 da lei complementar 123/2003. 

5.6 – Se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a habilitação pedida 
quanto a Capacidade Jurídica, Qualificação Técnica ou Qualificação Econômica, 
estará ipso facto inabilitada. 

5.7 – A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará inabilitação da 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro(a) 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para o assinatura do contrato 

ou instrumentos congêneres, ou propor a revogação deste Pregão. 



   
 
5.8 – Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja 
original, fica a critério do Pregoeiro(a) efetuar a consulta no site correspondente, para 
verificação da sua autenticidade. 
 
 
6 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

6.1 – Da Abertura da Sessão  
6.1.1 – Aberta a sessão, os interessados apresentarão inicialmente ao Pregoeiro(a) ou à 
sua Equipe de Apoio, a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo 
V deste edital, e de acordo com o que dispõe o inciso VII, artigo 4º, da Lei Federal 
10.520/2002 e art. 10º, do Decreto Municipal 061/2006. (Essa Declaração deverá estar 
fora dos envelopes “01” e “02”). 

 
a) Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à 
disposição para assinatura das licitantes por ocasião da sessão, e/ou retirada dos 
envelopes 01 ou 02 se for o caso. 

 
6.1.2 – Os proponentes deverão apresentar dois envelopes distintose fechados, com a 
indicação do conteúdo, conforme descrito nos subitens 4.1 e 5.1deste Edital. 
 
6.1.3 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos 
Proponentes. 

 
6.1.4 – Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o 
outro poderá ser acordado antes do início dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro(a); 

 
6.1.5 – Conceder-se-á vistas ao Pregoeiro(a), à Equipe de Apoio e aos representantes 
das empresas participantes para rubrica de todas as propostas, documentos de 
habilitação do vencedor e envelopes de habilitação remanescentes. 
 
6.1.6 – No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes 
de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 
ficarão sob a guarda do Pregoeiro(a) e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, 
aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

6.2 – Do Procedimento e Julgamento  
6.2.1 – O Pregoeiro(a) procederá à abertura do Envelope nº. 01, contendo a Proposta de 
Preços e juntamente com a equipe de apoio fará uma análise prévia dos preços e de 
todos os documentos, visando verificar se os mesmos atendem às especificações e 
demais exigências constantes deste ato convocatório. 

 
6.2.1.1 – As Propostas que não atendam às exigências deste Edital juntamente 
com seus anexos serão desclassificadas. 
 

6.2.2 – Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro(a) classificará 
as Propostas de Preços das licitantes pré-classificadas de acordo com o menor preço ali 
apresentado. 
 

6.2.2.1 – Serão pré-classificadas apenas aquelas que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 
relativamente à de menor preço apresentado. 
 
6.2.2.2 – Havendo menos de três licitantes pré-classificadas na condição do item 
6.2.3 e, restando outras licitantes desclassificadas por este critério, o(a) 



   
 

Pregoeiro(a) pré-classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 
03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 

 
6.2.2.3 – No caso de empate entre 02 (duas) ou mais proposta inicial, se realizará 
sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 
 
6.2.2.4 – No certame será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

 
6.2.2.5 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

 
6.2.2.6 – Para efeito do disposto no subitem 6.2.2.5, ocorrendo empate, proceder-
se-á da seguinte forma:  

 
a) 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;  

 
6.2.2.7 – Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, na forma do item 6.2.2.6. alínea “a”, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.2.2.5, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
6.2.2.8 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 6.2.2.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 
6.2.2.9 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.2.2.6, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame.  

 
6.2.2.10 – O disposto estabelecido no subitem 6.2.2.6 e complementos somente se 
aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
6.2.2.11 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances e solicitação do Pregoeiro(a), sob pena de 
preclusão. 
 

6.2.3 – Para efeito de classificação das propostas considerar-se-á o MENOR VALOR 
GLOBAL. 

 
6.2.4 – O Pregoeiro(a) convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.2.2 e 
seguintes, para a apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores 
distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta demaior preço, seguindo-

se das demais em ordem decrescente de valor. 
 

6.2.4.1 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) 
pregoeiro(a), implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a 
manutenção do último lance apresentado pela licitante, para efeito de ordenação 
das propostas. 



   
 
 

6.2.5 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente 
desistente às penalidades previstas neste Edital. 

 
6.2.6 – Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será 
encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de 
Menor Preço Global. 
 
6.2.7 – Em seguida, o Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da proposta de menor 
preço, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 
6.2.7.1 – Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver formulado e 
verificado o atendimento às exigências habilitatórias. 

 
6.2.7.2 – Não sendo aceitável a proposta de menor preço ou se o autor desta 
desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro(a) declarará a Proponente 
Desclassificada e examinará a Proposta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

 
6.2.8 –Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consignarem 
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero. 
 
 
 
 

6.2.8.1 – No caso de constatação de preços inexeqüíveis ou excessivos o(a) 
pregoeiro(a) poderá solicitar ao licitante planilhas de custos que comprovem os 
preços ofertados sob pena de inaceitabilidade da proposta, conforme dispõe o 
artigo 48 inciso II da Lei 8.666/93. 
 

6.2.9 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, será declarada 
vencedora a licitante classificada e habilitada, cabendo o Pregoeiro(a) questionar os 
representantes das empresas presentes, acerca da intenção de interpor recurso. 

 
6.2.9.1 – Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, o 
Pregoeiro(a) adjudicará o objeto do certame à empresa declarada vencedora.  
 
6.2.9.2 – Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, deverão 
ser observadas às disposições constantes no item 15, deste Edital. 
 

6.2.10 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro(a) e pelas 
Proponentes presentes. 
 
6.2.11 – O Pregoeiro(a) ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e 
promover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, 

fixando prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do 
processo. 
 



   
 

 

 
6.2.12 –Eventuais falhas, omissões ou irregularidades formais, desde que tais fatos 
sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos demais 
licitantes, poderão ser saneadas durante a sessão pública de processamento do 
Pregão. 
 
6.2.13 – Antes da adjudicação do objeto do certame, a empresa vencedora deverá 
efetuar a demonstração do sistema a equipe técnica indicada peloCISMETRO, para 
comprovar que atende todas as características técnicas obrigatórias descritas no (Anexo 
IX) – Avaliação do Sistema, que poderá ser realizada na mesma data da sessão ou no 
primeiro dia útil subsequente. 

 
6.2.14 – Durante a demonstração, o sistema da Licitante será submetido a testes para 
comprovar o pleno atendimento as funcionalidades e características obrigatórias 
descritas no (Anexo IX) – Avaliação do Sistema. 

 
6.2.15 – Após a apresentação do sistema, será emitido Parecer Técnico pela equipe 
técnica, informando se o sistema atende às exigências editalícias, o qual servirá de 
subsídio para a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à empresa vencedora do certame. 

 
6.2.16 – Caso o parecer final emitido pela equipe técnica, informe que o sistema 
apresentado pela empresa vencedora não atendeu às exigências do Edital, o Pregoeiro 
convocará a proponente qualificada em segundo lugar para demonstração do seu 
sistema, e assim sucessivamente, até que seja atendido a todos os requisitos técnicos 
constante no (Anexo IX) – Avaliação do Sistema. 
 
6.2.17 – Para que a empresa licitante provisoriamente em primeiro lugar o tenha direito à 

adjudicação do objeto, esta deverá atender no mínimo 80% (oitenta por cento) dos 

requisitos desejáveis, que estão inseridos no (Anexo IX) – Avaliação do Sistema, sendo 

usada para a avaliação a seguinte formula de metodologia de Avaliação de Capacidade 

Técnica – CT: 

 

CT = N° de itens Atendidos / Total de Itens ≥ 80% 

6.2.18 – A análise do software não será sigilosa, poderão participar da avaliação além da 
equipe técnica os servidores da área de tecnologia da informação TI do CISMETRO, para 
atestar se o sistema apresentado está de acordo com as características técnicas 
obrigatórias constante(Anexo IX) – Avaliação do Sistema, não cabendo qualquer 
interferência das licitantes. 

 

6.2.19 – Quando houver discrepância:  
a) Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e 
quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total 
corrigido; 

 
b) Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição 
prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total; 
 
c) Quando o licitante deixar de redigir valor total por extenso tal falha será suprida no 
ato da sessão. 

 
 



   
 
 
 
 
7 – DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA 
7.1 – Os serviços deverão ser executados de acordo com aqueles adjudicados e especificados 
no anexo VIII (memorial descritivo) e anexo II (proposta de preços), que são partes integrantes 
deste edital. 
 
8 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 – Os serviços deverão ser executados de acordo com aqueles adjudicados e especificados 
no anexo VIII (memorial descritivo) e anexo II (proposta de preços), que são partes integrantes 
deste edital. 
 
9 – DA CONTRATAÇÃO 
9.1 – As obrigações decorrentes da execução dos serviços serão firmadas, observada as 
condições estabelecidas neste Edital e no que dispõe o art. 62, da Lei nº. 8.666/93, e será 
formalizada através de: 
 

a) Termo de contrato, que é parte integrante deste edital, ou outros instrumentos hábeis tais 
como nota de empenho, ordem de execução de serviço, todos com a precedente nota de 
reserva orçamentária, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade. 

 
9.2 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 
(cinco) dias, contados da convocação. 
 
9.3 – Os valores pactuados serão os fixados em Nota de Empenho e/ou contrato e, 
observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata. 
 
10 – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1 – A licitante vencedora fica obrigada aceitar nas mesmas condições contratadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), em 
função do que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, sob 
pena das sanções cabíveis.  
 
11 – DOS PREÇOS E REVISÃO 

11.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do pactuado. 
 
11.2 – Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e a licitante não 
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento 
devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do fornecimento. 
 

11.2.1 – Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para 
mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas 
na alínea “d”, do inciso II, e parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
mediante os procedimentos legais. 
 
11.2.2 – A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meiode 
documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante 
juntada de planilha de custos, lista de preços, notas fiscais, de transporte, encargos, etc., 
alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de 
indeferimento do pedido.  
 
 
 
 



   
 

 
 

12 – DO PAGAMENTO 

12.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou 
diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, 
combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações, 

sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 
(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, 
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc. XV do Art. 78 
da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: 

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de 
relatório de recebimento. 

12.2– Nas notas fiscais deverão constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou 

empenho, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, o valor total e 
quantidade, além das demais exigências legais. 

12.3 –Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 

sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

12.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 

fins de atendimento das condições contratuais. 

12.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos 

pagamentos. 
12.6 – No pagamento da primeira parcela somente serão pagos os dias correspondentes ao 
período decorrido entre a data da contratação e o término do mês. 
 
13 – DA VIGÊNCIA  

13.1 – O instrumento contratual terá vigência de 12 meses, podendo ser aditado ou prorrogado 
por até 60 meses, no todo ou em parte, conforme disposto no inciso II, do art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 
 
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 – À CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente o CISMETRO poderá, garantida a 

prévia defesa, nos termos do artigo 87, “caput” e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar 
as seguintes penalidades: 

14.1.1.  Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em 
desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou 
extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do 
CONTRATO. 

14.1.2.  Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, 
correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que 
se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da prestação. 

14.1.3.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo 
contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 



   
 

10% (dez por cento) sobre o valor da prestação, pelo não cumprimento total do 
ajuste. 

14.1.4.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o CISMETROpor até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da 
situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o 
CONTRATO, no tempo e condições estabelecidas neste Edital; o licitante deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar 
de manter sua proposta e a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução 

do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução 
do CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

14.2.  Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 

14.3.  Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia 
prestada não for suficiente a sua satisfação, o CISMETRO poderá descontá-la dos 
pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA ou cobrar judicialmente a 

diferença verificada. 

14.4. As sanções dos subitens 14.1.1. e 14.1.4. poderão ser aplicadas concomitantemente com 
as dos subitens 14.1.2. e 14.1.3. deste Edital. 

14.5.  A inexecução total ou parcial do CONTRATO poderá, garantida a prévia defesa a 
CONTRATADA, ensejar a rescisão contratual, caso a CONTRATADA venha a incorrer 

em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, podendo haver a 
cominação simultânea das penalidades previstas no item 14.1 deste Edital. 

 
15 – DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
15.1 – Declarado o vencedor, qualquer Proponente poderá declinar na própria sessão a 
intenção motivada de recorrer da decisão. 
 
15.2 – Admitido o Recurso, o Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, concedendo o prazo de 03 
(três) dias corridos contados da intimação para a apresentação das razões recursais, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para em igual número de dias apresentarem 
contrarrazões, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos, com a finalidade de subsidiar a preparação dos 
instrumentos recursais. 

 
15.2.1 – O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior responsável pela autorização 
da licitação por intermédio do Pregoeiro(a) e deverá declinar sobre a motivação 
sustentada na sessão; 

 
15.2.2 – Acolhida às razões recursais pelo Pregoeiro(a) este retomará a sessão, no dia e 
hora estabelecida, para a reformulação do ato combatido e consequente adjudicação do 
objeto à licitante vencedora;  
 
15.2.3 – Não ocorrendo à retratação da decisão pelo Pregoeiro(a), este emitirá relatório 
circunstanciado expondo suas razões de manutenção da decisão e fará subir a 
autoridade máxima para a emissão de parecer final e adjudicação do objeto à licitante 
vencedora; 
 
15.2.4. Somente serão conhecidos recursos protocolados no prazo legal, no setor de 
Protocolo, no horário das 09h00min às 15h00min na sede do CISMETRO. 

 
15.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da Proponente importará a decadência do 
direito de recorrer.  



   
 
 
15.4 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela Proponente. 

 
15.5 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
15.6 – Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o 
presente Edital por irregularidade sendo que, deverá protocolar, no setor de Protocolo o pedido 
até o 2º (segundo) dia útilanterior a data fixada para recebimento das propostas e habilitação, 
no setor de Protocolo, no horário das 09h00min às 15h00min na sede do CISMETRO. 
 
15.7 – O não exercício de impugnação no prazo acima fixado decairá o direito de fazê-lo 
administrativamente. 
 
15.8 – O instrumento de impugnação deverá ser dirigido à autoridade que expediu o ato 
convocatório. 
 

15.9 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
15.10 – A ausência de decisão administrativa definitiva referente aos atos combatidos na 
impugnação confere a licitante a sua permanência no certame até a ocorrência da deliberação. 
 
15.11 – O acolhimento das razões apresentadas no instrumento de impugnação importará na 
designação de nova data para a realização da licitação. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.00 - 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros. 
 

 
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – É facultado o Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da 
licitação. 
 
17.2 – Fica assegurada a Autoridade Superior, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições 
contidas no artigo 49, da Lei nº. 8.666/93 e artigo 18, de Decreto Estadual nº. 11.676/2004. 
 
17.3 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) pregoeiro(a). 
 
17.4 – As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação 
e apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
17.5 – 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, salvo 
comunicação ao contrário. 
 



   
 
17.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só inicia e vence os prazos em dias e horário de 
expediente da sede doCISMETRO, setor de Licitações e Compras. 
 
17.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de 
sua proposta, durante a realização da sessão pública da licitação.  
 
17.8 – As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
17.9 – O ato de adjudicação do procedimento não confere o direito à contratação. 
 
17.10 – O contrato quando houver, não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 
 
17.11 – Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a) com base na legislação 
vigente. 
 
17.12 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação de titularidade das 
empresas não vencedoras ficarão em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação da homologação da licitação, sendo que após tal prazo os mesmos 
poderão ser destruídos. 
 
17.13 – As decisões do Pregoeiro(a) serão consideradas definitivas somente após 
homologação do procedimento pela Autoridade Superior. 
 
17.14 – As especificações constantes deste Edital e seus anexos não poderão ser alterados, o 
interessado poderá obter informações ou esclarecimentos adicionais gratuitamente, através de 
pedido formal que deverá ser protocolado noCISMETRO, nesta cidade de Holambra, em dias 
úteis, no horário de expediente, das 09h00min às 15h00min, o qual será encaminhado ao 
Departamento de Licitações. 
 
17.15 – Eventuais fotocópias dos autos do processo administrativo serão disponibilizadas 
mediante requerimento formalizado, contendo todos os dados pessoais e outras informações 
necessárias, devidamente protocoladas no setor de protocolo com recolhimento do valor 
referente aos custos de reprodução.  
 
17.16 – Fica eleito o foro da Cidade de CISMETRO, renunciando qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam 
ser dirimidas administrativamente. 
 
18 – J USTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 
18.1 –A adoção do pregão na forma presencial em substituição ao pregão eletrônico justifica-se 
em decorrência da péssima qualidade no serviço de internet, ficando inviável a utilização do 
pregão eletrônico. A instabilidade da conexão, bem como a queda constante do sinal são os 
principais fatores que impedem a contratação através do uso de tecnologia de informação por 
tratar-se de forma que depende exclusiva e diretamente da qualidade dos serviços de internet, 
o que não existe no CISMETRO sede 
 

Holambra, 12 de novembro de 2019. 
 

ELCIO FERREIRA TRENTIN 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMETRO  



   
 

 

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato celebrado entre o CISMETRO e a 
empresa.......................... 

 
 

CISMETRO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CAMPINAS NORTE, com sede administrativa situada na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – 
Holambra - SP. CEP: 13.825-000, Contatos: (19) 3802-2300 / 3802-2221 – CEP 13.825-000, CNPJ sob 
nº. 19.947.645/0001-64, neste ato representado por seu Superintendente o Sr. ÉLCIO FERREIRA 
TRENTIN, brasileiro, casado, Cirurgião Dentista, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 6.949.740-
SSP/SP., inscrito no CPF sob o nº. 090.730.688-86, de ora em diante designado simplesmente 
"CONTRATANTE" e a empresa..................., neste ato, representada pelo Sr........................, doravante, 
denominada CONTRATADA. 
 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
Pelo presente e na melhor forma de direito, as partes supra nominadas e qualificadas, têm entre si justo 
e contratado o presente instrumento, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL 
1.1 – A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 
10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com 
o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°.01/2019, que faz parte integrante deste. 
1.2 – Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da 
Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O presente termo tem por objeto aContratação de empresa especializada para prestar, através 
de seu corpo técnico profissional, os serviços para a implantação e manutenção do Sistema 
Informatizado na modalidade SaaS ( Software as a Service) em cloud para agendamento de 
consultas, exames, procedimentos médicos, plantões, faturamento e financeiro do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO,bem como 
Memorial Descritivo e Proposta de Preço, que integram este instrumento de licitação na Modalidade 
Pregão Presencial n°. 01/2019. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
3.1 – O valor total estimado é de R$ ......... (.........), discriminado conforme anexos. 

 
CLAUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao 
credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da 
Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 
90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o 
Inc. XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: 

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo 
detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento 

4.2 – Nas notas fiscais deverão constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e 
ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, o valor total e quantidade, além das demais 
exigências legais. 
4.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para 
que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a 
partir da data da reapresentação do mesmo. 
4.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais. 
4.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos. 



   
 
4.6 – No pagamento da primeira parcela somente serão pagos os dias correspondentes ao período 
decorrido entre a data da contratação e o término do mês. 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DE PREÇOS 
5.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato. 
5.2 – Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e a Contratada não puder 
cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente instruído, 
pedir revisão dos preços ou o cancelamento do Contrato. 
5.3 – A Contratada deverá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), em função do que dispõe o parágrafo primeiro, 
do art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
6.1 – O instrumento contratual terá vigência de 12 meses, podendo ser aditado ou prorrogado por até 60 
meses, no todo ou em parte, conforme disposto no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
7.1 – Compete ao CONTRATANTE: 

7.1.1 – Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital; 
7.1.2 – Aplicar as penalidades cabíveis previstas no edital se constatadas irregularidades nos 
serviços prestados, bem como responsabilizar à Contratada por danos que possam ser 
causados ao CISMETRO; 
7.1.3 – Fiscalizar a realização dos serviços, bem como requisitar, quando necessária, a 
promoção de medidas para a regularidade da prestação do serviço; 
7.1.4 – Rejeitar, no todo ou em parte a prestação dos serviços caso esta não apresente 
resultados satisfatórios ou conforme as obrigações assumidas pela Contratada; 
7.1.5 – Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade observada no cumprimento do Contrato; 
7.1.6 – A Administração se reserva o direito de suspender a prestação dos serviços em 
desacordo com o pactuado entre as partes.  
7.1.7 – Convocar o classificado em segundo lugar para efetuar o serviço, e assim 
sucessivamente quanto aos demais classificados, caso a Contratada deixe de executar o serviço 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 

7.2 – Compete à CONTRATADA: 
7.2.1 – Os serviços deverão ser executados de acordo com aqueles adjudicados e especificados 
na proposta, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que caiba 
qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.  
7.2.2 – Atender a ordem de execução de serviços no ato da autorização;  
7.2.3 – Disponibilizar a quantidade de técnicos quantos for necessário para atender aos 
chamados doCISMETRO, dentro do prazo legal, e em caso de não atendimento neste prazo 
estará sujeita as sanções editalícias; 
7.2.4 –Atender ao todo o termo de referência e o edital deste pregão. 

 
CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:  
8.1 – O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente. 
 
CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 – As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA MULTA CONTRATUAL 
10.1 – O não cumprimento pelas partes, das obrigações inseridas nas cláusulas deste Contrato, obrigará a 
parte faltosa ao cumprimento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, ensejando, ainda, a 
sua rescisão, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das sanções apresentadas 
no instrumento convocatório. 
10.2 – Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à Contratada. 
Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente após a notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
11.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 e nas formas 
estabelecidas no art. 79, todos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 – A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, não dará à 
Contratada direito à indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
11.3 – A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte 
do Contratante, a retenção dos créditos decorrente deste Contrato, limitado ao valor dos prejuízos causados, 
além das sanções previstas neste ajuste até a completa indenização dos danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
12.1 – O presente Contrato será publicado na forma resumida, através de extrato, em veículo de divulgação 
Oficial do CISMETRO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Holambra, Estado de São Paulo, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial 
decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.  
  

Holambra/SP, .....de .............. de 2019. 
....................................................., 

Superintendente CISMETRO 

...................., 
Contratada 

. 

Testemunhas: 
 
1ª)...............................         2º)................................ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



   
 
 

 

ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

TIPO MENOR VALOR GLOBAL 

 
 

Razão Social do Proponente:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual: 
Endereço:  
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone/Fax:  
Contato: 
e-mail: 
 
1 – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestar, através de seu corpo 
técnico profissional, os serviços para a implantação e manutenção do 
Sistema Informatizado na modalidade SaaS ( Software as a Service) 
emcloud para agendamento de consultas, exames, procedimentos 
médicos,plantões, faturamento e financeiro do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte - CISMETRO do 
qual fazem parte integrante os seguintes Municípios: 

 Amparo - SP 

 Arthur Nogueira - SP 

 Cordeirópolis- SP 

 Cosmópolis- SP 

 Holambra- SP 

 Iracemápolis 

 Jaguariúna- SP 

 Monte Mor -SP 

 Morungaba- SP 

 Paulínia- SP 

 Santa Gertrudes- SP 

 Santo Antônio de Posse- SP 

 Limeira – SP 

 Ipeúna - SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
2 – VALOR OFERTADO 
 

Item Especificação Und Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

1.1. Contratação de empresa 
especializada para prestar, através de seu 
corpo técnico profissional, os serviços 
para a implantação e manutenção do 
Sistema Informatizado na modalidade 
SaaS ( Software as a Service) em cloud 
para agendamento de consultas, exames, 
procedimentos médicos, plantões, 
faturamento e financeiro do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde na Região 
Metropolitana de Campinas – Norte - 
CISMETRO do qual fazem parte 
integrante os seguintes Municípios: 
 

 Amparo - SP 

 Arthur Nogueira - SP 

 Cordeirópolis- SP 

 Cosmópolis- SP 

 Holambra- SP 

 Iracemápolis 

 Jaguariúna- SP 

 Monte Mor -SP 

 Morungaba- SP 

 Paulínia- SP 

 Santa Gertrudes- SP 

 Sto Antônio de Posse- SP 

 Limeira – SP 

 Ipeúna - SP 

 

Meses 12   

02 Implantação/Treinamento/Conversão 01 01   

Total global:  

 
VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: 
 
Estando de acordo com o ato convocatório e com a legislação nele indicada propomos os valores 
acima com validade da proposta de 60 dias. 
 
Banco:                                                Conta:                            Agência: 
 
 
Cidade/Estado,       de                     de 2019. 
 

___________________________________________________________________ 
Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 
 
 

 
(FATOS SUPERVENIENTES) 

 
 
 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, 
sediada na (endereço completo)___________________ neste ato representada  por seu 
sócio/gerente, o Sr. ________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de 
Identidade nº. _________, inscrito no CPF/MF sob o nº. __________________, no uso de suas 
atribuições legais, declara que a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da 
legislação vigente informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de 
fatos supervenientes impeditivos à habilitação,decorrente do Pregão Presencial nº.  
.................................. 
 
 
Cidade/Estado,           de   de 2019. 
 
 
 
 

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MENOR 

 
 
 
 

 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, 
sediada na (endereço completo)___________________ neste ato representada  por seu 
sócio/gerente, o Sr. ________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de 
Identidade nº. _________, inscrito no CPF/MF sob o nº. __________________, no uso de suas 
atribuições legais, declara que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e art. 27, V, da 
Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n.° 9.854, de 27 de Outubro 
de 1.999. 
 
 
Cidade/Estado,           de   de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa 

 



   
 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

 

 
 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, 
com sede a Rua/Av. ___________________, nº. _______, bairro __________________, 
CEP:_______________, Cidade/Estado _____________________, telefone ____________, e-
mail_______________________________, neste ato representada por seu sócio/gerente, o Sr. 
________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade nº. 
_________, inscrito no CPF/MF sob o nº. __________________, no uso de suas atribuições 
legais, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, artigo 4º da Lei Federal 
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão 
Presencial nº. ..................... 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 

 
 
Cidade/Estado,           de       de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 

123/2006 
 

 
A empresa _____________________ inscrita no CNPJ nº. _____________estabelecida na 
________________________ DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 
123/2006, 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; 
 
(  ) MICROEMPRESA INDIVIDUAL, conforme artigo 68 da Lei Complementar nº. 123 e 
alterações, de 14/12/2006 e resolução CGSN nº. 58, de 27 de abril de 2009. 
 
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. 
 
 

 
 

 
Cidade/Estado,           de   de 2018. 

 
 
 
 
 

Nome, Assinatura e CRC do contador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 

ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo)..........................................inscrita no CNPJ/MF sob n.º ................e 
Inscrição Estadual sob n.º ......................, Representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) 
do(s) outorgante(s) Sr(a)(s)........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
............ e CPF n.º ............, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). 
..........................., (nacionalidade), (estado civil), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
............ e CPF n.º ............, residente e domiciliado à Rua ..........................................., n.º 
.........., Bairro........................, (Estado)................, a quem confere(m) amplos poderes para 
representar a (Razão Social da Empresa) perante oCISMETRO, no que se referir a Modalidade 
Pregão Presencial, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da 
Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas 
propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção de interpor 
recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativo, assinar a Ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro(a), enfim praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos de 
Fornecimento/serviços e demais compromissos.  
 
A presente procuração é válida até o dia ...................... 
 
Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 
 

Local e data. 
 

 
(Nome/Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este 

fim conforme Contrato Social da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 

ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestar, através de seu corpo 

técnico profissional, os serviços para a implantação e manutenção do 
Sistema Informatizado na modalidade SaaS ( Software as a Service) 
emcloud para agendamento de consultas, exames, procedimentos 
médicos,plantões, faturamento e financeiro do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte - CISMETRO do 
qual fazem parte integrante os municípios: 

 Amparo - SP 

 Arthur Nogueira - SP 

 Cordeirópolis- SP 

 Cosmópolis- SP 

 Holambra- SP 

 Iracemápolis 

 Jaguariúna- SP 

 Monte Mor -SP 

 Morungaba- SP 

 Paulínia- SP 

 Santa Gertrudes- SP 

 Santo Antônio de Posse- SP 

 Limeira – SP 

 Ipeúna - SP 

2. CONFIDENCIALIDADE 

2.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA, seus empregados e prepostos, 
obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, 
documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou 
aperfeiçoamento do conjunto de módulos licenciados, ou dados gerais em 
razão do presente contrato, de que venham a ter acesso ou 
conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido confiados, não podendo, 
sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, 
reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, 

salvo se houver consentimento expresso, em conjunto das mesmas. A 
responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo será 
proporcional aos efeitos do prejuízo causado. 

3. CARACTERÍSTICA GERAIS DO SISTEMA  

3.1. A solução ofertada deverá possuir interface 100% Web para acesso a todas 
suas funcionalidades, sem instalações locais. 

3.2. Possibilitar as estações de trabalho utilizar sistema operacional Windows 
8.1 ou superior em 64 bit ou 32 bits.  



   
 

 

3.3. Para os Módulos Assistenciais (Agenda de Exames, Consultas e 
procedimentos a solução ofertada deverá possuir interface 100% Web 

para acesso a todas suas funcionalidades.   

3.4. De um modo geral os módulos assistenciais devem rodar 
independentemente do sistema operacional instalado na máquina.  

3.5. Suportar navegadores padrões de mercado (Mozilla Firefox, Chrome, 
Safari e correlatos). 

3.6. O sistema deverá permitir realizar processamentos no servidor sem travar 
a máquina do usuário final. 

3.7. O PROPONENTE deverá informar a arquitetura definida da aplicação, ex.: 
(Web duas camadas, Web três camadas, Web mais de três camadas e 
correlatos) 

3.8. Toda a solução bem como a documentação técnica fornecida, manuais 
(operacional e referencial), instalação, configuração, parametrização, 
Arquitetura, catálogos do sistema, telas, menus e ajuda, deverá estar 
escrita na Língua Portuguesa (Brasil) na sua última versão;  

3.8.1. Deverão ser fornecidos pelo menos dois conjuntos de 
documentação do sistema tanto em forma impressa e quanto em 
forma digital (CD ou DVD).  

3.9. Possibilitar a exportação e importação de dados para outros sistemas; 

3.10. Permitir a segregação de ambientes operacionais da seguinte forma: 

3.10.1. Ambiente de teste; 

3.10.2. Ambiente de homologação; 

3.10.3. Ambiente de produção. 

3.11. A solução deve possuir esquema de redundância e alta disponibilidade 
que permita a atualização de componentes de software nos servidores em 
cloud que suportam o sistema sem exigir paradas ao funcionamento do 
mesmo.  

3.12. A CONTRATADA deverá apresentar dimensionamento e especificação 
técnica dos componentes de hardware (Servidores, Storage, San Switch e 
unidades de backup) e software para o esquema de redundância e alta 
disponibilidade. 

3.13. A CONTRATADA deverá especificar os tipos dispositivos móveis 
homologados e sua utilização dentro do fluxo de trabalho do sistema. 

3.14. Ser compatível com dispositivos moveis (Apple, Microsoft, Android). 

3.15.  A CONTRATADA deverá especificar os tipos de impressoras homologados 
e sua utilização dentro do fluxo de trabalho do sistema. 

3.16. A CONTRATADA deverá comprometer-se a entregar ao CONTRATANTE os 
códigos fontes da última versão em uso, no caso de descontinuar o 
desenvolvimento do software.  



   
 

 

3.17. Oferecer garantia de 36 meses de funcionamento dos sistemas do 
presente objeto, contra falhas de programação provocada por erro de 

codificação dos programas que fazem parte integrante dos sistemas, 
desde que sejam respeitados as condições adequadas a sua perfeita 
utilização e os requisitos de hardware e software recomendados pela 
CONTRATADA.  

3.18. O PROPONENTE deverá informar o seguinte: 

3.18.1. Mecanismo de escalabilidade e balanceamento de carga 
suportado (cluster horizontal de servidores ou escalabilidade 
vertical); 

3.18.2. Necessidade específica instalação de qualquer software 
adicional (excetuando plugin Flash e leitor de PDFs) ao 
navegador no micro do usuário e do administrador; 

3.18.3. Possui criptografia no armazenamento de dados, para quais 
dados é utilizada; 

3.18.4. No registro (log) dos acessos e alterações no sistema quais 
informações podem ser registradas para auditoria; 

3.18.5. Possuir alguma ferramenta de monitoração dos principais 
processos da aplicação, semelhante ao NOC – Network Operation 

Center;  

3.18.6. Possui alguma metodologia ou ferramenta de controle de 
versionamento efetiva que garanta a estabilidade das liberações 
de versões; 

3.18.7. Possibilita envio de e-mail via SMTP ou SMS; 

3.19. A solução deve estar preparada para permitir, sem limitações para a 
licença de número de usuários, acesso a informações consideradas 
públicas em tempo real, via servidor Web.  

3.20. Não deverá haver limite para cadastramento de usuários.  

3.21. Opção de geração de relatórios e históricos em impressora ou arquivo;  

3.22. O sistema deve armazenar todas as operações realizadas por todos os 
usuários e disponibilizar consulta de log’s do sistema.  

3.23. Possuir todos os módulos integrados, não sendo considerado como 
integração o processo de importação e exportação de dados.  

3.24. Permitir aos usuários cadastrarem alertas dentro do sistema. 

3.25. PROCESSOS 

3.25.1. O CISMETRO tem como objetivo auxiliar os municípios 
consorciados a atender a demanda reprimida da saúde, através 

do credenciamento de pessoa jurídica prestadora de serviços 
em saúde, sendo remunerados com base na tabela de 
remuneração própria do CISMETRO, abaixo segue uma 
representação gráfica do macro fluxo: 



   
 

 

 

3.25.2. A solução deve ser customizável e parametrizável para 
respeitar os processos utilizados pela Área de Saúde da 
CONTRATANTE. A customização da solução (inclusive com a 
criação de novos processos) não deve exigir nenhum 
investimento financeiro e deverá ser possível a qualquer 
tempo.  

3.25.3. A solução deve permitir a apresentação de telas, campos e 

fluxos especiais de execução baseados no perfil do usuário.  

3.26. INTERFACE E PADRONIZAÇÃO 

3.26.1. A solução deverá permitir alterações de layout no cabeçalho e 
o rodapé das telas que são usadas por unidades diferentes, para 
facilitar a identificação no processo de trabalho.  

3.26.2. A solução deve permitir a customização completa de formato 
de telas, permitindo a CONTRATANTE a inclusão e retirada de 
campos, incluindo logos, cabeçalhos, rodapés e de mensagens.  

3.26.3. A solução deve permitir a ordenação dos dados apresentados 
em relatórios ou listas de resultados, a partir das suas colunas 
de resultados.  

3.26.4. A solução deve apresentar sugestões de resultados para campos 
de pesquisa, assim que o usuário iniciar a digitação do campo.  

3.26.5. A solução deverá ser flexível para customizações específicas no 
fluxo de trabalho representado nas telas, visando atender a 
necessidades especiais da CONTRATANTE.  

3.26.6. A solução deve possibilitar a criação de alertas visuais que se 
enquadram em regras de negócio pré-estabelecidas.  

3.26.7. A solução deve permitir exportar dados de relatórios pelo 
menos nos formatos de arquivo PDF ou ODF. 

3.26.8. A solução deve permitir interação com o DEF (Dicionário de 
Especialidade Farmacêutica), com o CID 10 (Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados 
com a Saúde), com a tabela ABO (Tabela da Associação 
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Brasileira de Odontologia), tabela AMB (Tabela da Associação 
Médica Brasileira) TNM (Classificação dos Tumores Malignos), 

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) e outras tabelas de 
procedimentos e insumos da Área de Saúde. 

3.26.9. Utilizar vocabulários de procedimentos SIA-SUS, SIH-SUS, e 
tabelas AMB.   

3.26.10. Utilizar vocabulário de diagnóstico CID-10.  

3.26.11. A solução deverá permitir que as mensagens de erro sejam 
padronizadas.  

3.26.12. A solução deve permitir interação com a tabela SUS (SIGTAP) e 
outras tabelas de procedimentos e insumos da Área de Saúde 
criadas pelo CISMETRO, sejam para uso no atendimento e/ou 
para uso em pesquisa. 

3.26.13. A solução deverá permitir que as mensagens de erro sejam 
padronizadas.  

3.26.14. A solução deverá permitir a elaboração de 
formulários/questionários personalizados, com recuperação de 
dados da base de dados e digitação de informações. 

3.26.15. A solução deverá permitir a criação de novos relatórios pela 

equipe técnica do CISMETRO, através de gerador de relatórios, 
que deve ser parte integrante do sistema, possibilitando a 
inclusão no menu e respeitando a política de segurança do 
sistema, não podendo ser uma ferramenta de terceiro. 

3.26.16. Deve-se incluir no orçamento o custo para o treinamento dos 
usuários dos municípios que fazem parte integrante do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana 
de Campinas – Norte – CISMETRO, bem como as empresas 
prestadoras de serviços para o consórcio.  

3.26.17. A solução deverá permitir o uso de teclas de atalho e teclado, 
substituindo sempre que possível, o mouse. 

3.27. INTEGRAÇÃO 

3.27.1. Todos os custos de desenvolvimento, integração, customização 
e implantação das integrações devem fazer parte da proposta 
técnica e comercial apresentada a CONTRATANTE na podendo 
gerar custos adicionais. 

 

 

 

 

 



   
 

 

3.27.2. A solução proposta deverá ser aderente e integrada ao 
ambiente tecnológico das Secretarias de Saúde dos seguintes 

Municípios que fazem parte do consórcio: 

 Amparo - SP 

 Arthur Nogueira - SP 

 Cordeirópolis- SP 

 Cosmópolis- SP 

 Holambra- SP 

 Iracemápolis 

 Jaguariúna- SP 

 Monte Mor -SP 

 Morungaba- SP 

 Paulínia- SP 

 Santa Gertrudes- SP 

 Santo Antônio de Posse- SP 

 Limeira – SP 

 Ipeúna – SP 
 

3.27.3. Deve permitir interoperabilidade entre os sistemas existentes 
através de “Web Service”.  As bases para a construção de Web 
services são os padrões XML e SOAP. 

3.27.4. O transporte dos dados deve ser realizado normalmente via 
protocolo HTTP ou HTTPS para conexões seguras. Os dados 
serão transferidos no formato XML, encapsulados pelo 
protocolo SOAP.  A adoção desse padrão visa preservar os 
investimentos já realizados pelas Secretarias Municipais de 
Saúde dos municípios consorciados, assim como os novos 
sistemas que serão adquiridos. 

3.27.5. A solução deve garantir que regras de acesso e segurança das 
informações trocadas entre os sistemas sejam implementadas e 
seguidas. 

3.27.6. A solução deve possuir mecanismos para detectar e identificar 
paradas ou falhas nas conexões dos sistemas integrados de 
forma automática, gerando logs e alertas. 

3.27.7. A solução deve possuir mecanismos para a retomada do 
trabalho (resume) quando das eventuais falhas de conexão com 

sistemas integrados. Esses mecanismos devem ser automáticos 
e respeitar os estados de fluxo dos processos dos quais eles 
fazem parte. 

3.27.8. Possibilitar a interface do sistema com demais pacotes Office. 
É desejável ter a personalização de documentos. 

3.27.9. Informar e detalhar a compatibilidade com o Microsoft Office e 
Open Office.  

 

 



   
 

 

 

3.28. MIGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES  

3.28.1. Todos os dados imputados no Sistema Contratado são de 
propriedade do CISMETRO, no caso de cancelamento ou 
rescisão contratual, todos os dados deverão ser migrados de 
acordo com os parâmetros e local definido pela CONTRATANTE 
no prazo máximo de 48 horas, não devendo acarretar custos 
extras para mesma. 

3.28.2. A conversão/migração de todos os dados cadastrais e 
informações dos sistemas em uso são de responsabilidade da 
empresa proponente, com disponibilização dos mesmos pelo 
Municípios consorciados 

3.28.3. Uma comissão designada pelos representantes de cada 
município consorciado realizará testes de integridades dos 
dados convertidos visando à validação, sendo condicionado à 
liquidação e pagamento de tais serviços. 

3.29. BANCO DE DADOS  

3.29.1. A solução deve possuir interface para operações que suporte 
minimamente os comandos SQL definidos no padrão ANSI-92. 

Essa interface deve permitir armazenar e exportar resultados 
das queries em formato texto. 

3.29.2. A solução deve obrigatoriamente permitir o acesso para leitura 
e escrita ao banco de dados utilizado, de maneira que 
informações necessárias possam ser extraídas ou inseridas. 

3.29.3. Disponibilizar para consulta o Modelo de Entidades e 
Relacionamentos (MER) do sistema bem como documentação 
técnica das Tabelas, Campos, Índices, Relacionamentos. 

3.30. INDICADORES E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BI) 

3.30.1. A solução deve apresentar capacidade de pesquisa e 
manipulação de dados em múltiplas perspectivas, para análises 
das informações relevantes às tomadas de decisão. 

3.30.2. A solução deve apresentar capacidade para coletar, organizar, 
analisar, compartilhar e monitorar informações de suporte à 
gestão de negócio.  

3.30.3. A solução deve ser capaz de coletar informações em fontes 
externas ao sistema, como outros bancos de dados ou mesmo 
arquivos. 

3.30.4. A solução deve permitir definir as dimensões, dados e 
operações a serem aplicadas aos dados, para as linhas e colunas 
dos relatórios, permitindo aumentar ou diminuir o 
detalhamento das informações (drill).  



   
 

 

3.30.5. A solução deve ter a capacidade de apresentar relatórios, 
dashboards e avisos interativos preferencialmente em interface 

Web. O acesso às informações deve estar sujeito às regras de 
autenticação e autorização do sistema. 

3.30.6. A solução deve permitir exportar os dados e gráficos 
apresentados nos relatórios nos formatos PDF, em planilha 
eletrônica e arquivos texto. 

3.31. ACESSO AO SISTEMA 

3.31.1. O sistema deve criptografar as senhas utilizando algoritmo MD5 
ou similar. 

3.31.2. A solução deverá possuir um sistema de autorização. Depois de 
passar pela autenticação, os operadores são autorizados a 
acessar um ou mais subconjuntos de funções do sistema, 
dependendo da característica temporal de acesso. 

3.31.3. A solução deve estabelecer a política de controle de acesso 
através de definição de perfis e/ou grupos, baseados nos 
diferentes papéis da Área de Saúde e permitir que um mesmo 
usuário possa ser mais de um papel com diferentes permissões 
de uso, garantindo sigilo no acesso às informações do 

prontuário eletrônico. 

3.31.4. Controle de usuários e grupos de usuários, com autorizações em 
nível de função em cada tela e em nível de tabelas e campos (o 
sistema deverá, por exemplo, permitir o bloqueio de um único 
campo em uma determinada tabela em qualquer tela do 
sistema). 

3.31.5. A solução deverá possibilitar o credenciamento dos operadores 
pelo administrador do sistema, que pode enquadrá-lo em um ou 
mais perfis de acesso. 

3.31.6. A solução deverá permitir rastrear as alterações feitas pelo 
administrador para fins de auditoria. Minimamente, a solução 
deverá armazenar o operador, a data da alteração, IP, e qual 
foi a alteração realizada. 

3.31.7. A solução deverá controlar o acesso e fornecer rastreabilidade 
completa das ações dos profissionais utilizando o sistema 
através de senha ou certificação digital e gravação de log de 
todas as operações realizadas, possibilitando a parametrização 
de acordo com o nível de acesso do usuário e a funcionalidade 

do sistema. É necessário ter a opção para configurar log de 
tabela. 

3.31.8. Possuir mecanismos de monitoração dos eventos de segurança 
do ambiente através de console específica. 

3.31.9. Possibilitar a alteração de senha dos usuários do sistema, 
empresa, prestador e cliente.  



   
 

 

3.31.10. Possibilitar recuperar a Senha (esqueci minha senha) para 
usuários do sistema, inclusive empresa, prestador e cliente. 

3.31.11. Mandatório possibilitar o envio de e-mail com a senha quando 
solicitado função de recuperar senha 

3.31.12. É mandatório que o acesso seja feito através de HTTPS. 

3.32. PROPOSTA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

3.32.1. Aproposta deverá contemplar todos os módulos constantes 
deste documento sem a necessidade de 
redundância/duplicação de tabelas ou aquisição de quaisquer 
outros programas/sistemas de terceiros, ou seja, o fabricante 
do sistema deve ser uma única CONTRATADA fornecedora. 

3.32.2. Para fins de elaboração da presente proposta deve-se 
considerar o número ilimitado de usuários para acesso ao 
sistema em cloud. 

3.32.3. Considera-se que um acesso seja a permissão de uma estação 
acessar o sistema, independentemente da quantidade de 
módulos que esta estação necessitar utilizar.  

3.32.4. A proposta deverá contemplar os seguintes itens:  

3.32.4.1. Solução de SaaS em cloude deve contemplar a sua 

utilização pelos municípios integrantes do 
CISMETRO e seus prestadores. 

3.32.4.2. A implantação da solução. 

3.32.4.3. Serviços de suporte técnico e manutenção. 

3.32.5. A solução deverá ser implantada e estar inteiramente 
operacional em 06 (seis) meses; 

3.32.6. O acompanhamento da implantação e execução do projeto será 
realizado por equipe especializada nomeada pela 
CONTRATANTE. 

3.32.7. Desenvolver as atividades de consultoria e implantação nas 
dependências da CONTRATANTE.  

3.32.8. O serviço de implantação deverá contemplar a totalidade da 
solução, incluindo importações de Dados dos Sistemas 
utilizados pelos municípios integrantes do consórcio CISMETRO, 
que compreende a importação, reorganização e reestruturação 
dos dados, importação da base de dados do cartão SUS e do 
aplicativo CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde). 

3.32.9. A CONTRATADA deverá fornecer mecanismos e ferramentas que 
apóiem o processo de migração e homologação de dados (atuais 
e históricos) migrados dos sistemas utilizados pelos municípios 
integrantes do consórcio CISMETRO, para o sistema oferecido. 



   
 

 

3.32.10. Os sistemas utilizados pelos municípios integrantes do consórcio 
CISMETRO poderão ser previamente conhecidos pela Contratada 

através de agendamento prévio de horário com o departamento 
responsável.  

3.32.11. A implementação do projeto deverá seguir metodologia 
adequada com preparação de plano integrado do projeto que 
deverá conter, no mínimo: o termo de abertura do projeto, a 
declaração de escopo do projeto, lista de premissas e 
restrições, riscos, estrutura analítica do projeto, cronograma 
detalhado, plano de gerenciamento do escopo, níveis de 
qualidade, estrutura da equipe, plano de comunicações, plano 
para gestão de mudanças. 

3.33. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  

3.33.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar um serviço telefônico 
para atendimento e suporte técnico para os municípios 
integrantes do consórcio CISMETRO e seus prestadores. Este 
serviço deverá estar disponível de segunda a sexta-feira no 
horário comercial (8:00 hrs às 17:00 hrs), no período da 
vigência do contrato.  

3.33.2. No caso de abertura de chamado, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar um meio que possibilite o registro do problema 
24 horas por dia e 7 dias por semana.  

3.33.3. Os serviços de suporte técnico que abrangem manutenção 
corretiva, reparação da solução, dúvidas na utilização e 
atualizações de versões não deverão onerar a CONTRATANTE e 
poderá ser realizado pelos seguintes meios:  

3.33.3.1. Atendimento telefônico; 

3.33.3.2. Acesso remoto; 

3.33.3.3. e-mail; 

3.33.3.4. Técnico presencial nas dependências da 
CONTRATANTE, para resolução de problemas 
relatados.  

3.33.4. A manutenção preventiva ocorrerá das 8:00 hrs às 17:00 hrs, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados.  

3.33.5. No caso de ocorrerem problemas críticos (indisponibilidade 
total ou parcial da solução), a resolução completa deverá 
acontecer em até 5 (cinco) horas a partir da data e horário de 

abertura do chamado ou da comunicação do problema. Para os 
problemas não críticos (aqueles que não causem a 
indisponibilidade total ou parcial da solução), a resolução 
completa deverá acontecer em até 2 (dois) dias úteis.  

3.33.6. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, realizar 
adaptações, integrações e adições de softwares ou hardwares à 



   
 

 

solução, desde que não se altere o funcionamento básico do 
sistema. A CONTRATADA estará obrigada a fornecer todas as 

informações e as documentações necessárias à realização das 
adaptações, das integrações ou das adições de softwares ou de 
hardwares.  

3.33.7. Todas as atualizações, correções e desenvolvimento de novas 
funcionalidades decorrentes de mudanças legislativas (no 
âmbito municipal, estadual ou federal) devem ser atendidas 
pela CONTRATADA, a qualquer tempo, sem custo para a 
CONTRATANTE.   

3.33.8. A CONTRATADA obriga-se a promover atualização das funções 
existentes nos módulos do SISTEMA, com relação às variáveis 
alteradas, dentre as quais e sem se limitar as de ordem geral, 
fiscais e das agências reguladoras da Saúde (Anvisa, ANS, SUS). 
Sendo que deverão ser comunicadas, pelo consórcio CISMETRO, 
por escrito e em tempo hábil a CONTRATADA, sobre a 
necessidade de tais modificações, bem como evitar juntamente 
com a solicitação, a legislação pertinente às atualizações, 
solicitadas pela CONTRATADA.   

3.33.9. A CONTRATADA obriga-se a promover atualização tecnológica 
do “SISTEMA”, fornecendo as novas versões que venham a ser 
liberadas, desde que contenham alterações, acréscimos de 
rotina ou melhoria de desempenho, o que não inclui a 
passagem de um para outro sistema operacional.  

3.34. TREINAMENTO  

3.34.1. Os treinamentos serão efetuados no município de Holambra-SP 
em local a ser definido pelo CISMETRO. 

3.34.2. A CONTRATADA fornecerá em quantidade suficiente os 
materiais didáticos (apostilas e manuais) para os treinamentos 
abordando todos os seus conteúdos programáticos com o foco 
na solução.  

3.34.3. Os treinamentos para os prestadores de serviços CREDENCIADOS 
– CISMETRO, serão realizados em 04 (quatro) turmas com 50 
(cinquenta) pessoas em cada turma. 

Os treinamentos para os prestadores de serviços CREDENCIADOS 
– CISMETRO, serão realizados em 04 (quatro) turmas com 50 
(cinquenta) pessoas em cada turma. 

Da perspectiva do prestador este treinamento deverá abordar 
os processos e funcionalidades da solução, nomenclatura 
utilizada, a estrutura lógica do sistema, processos, operações, 
parametrização das agendas, indicando dias e horários de 
trabalho. Também deverão ser abordados os procedimentos de 
envio ao CISMETRO dos serviços e procedimentos realizados, 
consultas, geração de relatórios, entre outras necessárias para 
a perfeita utilização do “SISTEMA”.  



   
 

 

 

3.34.4. Os treinamentos para os Municípios Consorciados serão 

realizados em 01 (uma) turma com 24 (vinte e quatro) pessoas. 

3.34.5. O treinamento do pessoal técnico e do administrador da 
solução (total de 08 (oito) pessoas) deverá atender 
necessidades técnicas e funcionais. Este treinamento deverá 
abordar o modelo conceitual do banco de dados, onde é 
descrita toda a estrutura do sistema, em termos de dados, 
funções e resultados. Deverá ser apresentada a nomenclatura 
utilizada, a estrutura lógica da solução, a estrutura de 
parametrização e a de segurança. Também deverão ser 
abordados os procedimentos relacionados à operação técnica, 
onde são descritas todas as operações do sistema, seus 
objetivos e resultados esperados, instruções quanto à 
preparação dos dados de entrada, solução de problemas, 
geração de relatórios, rotinas de backup, entre outras 
necessárias para o perfeito suporte ao “SISTEMA”.  

3.34.6. O treinamento dos usuários comuns (municípios consorciados e 
prestadores) deverá atender necessidades funcionais da 

solução. Para tal, um consultor funcional habilitado para 
realizar o treinamento sobre a documentação funcional, deverá 
ser disponibilizado para ministrar aulas de forma a auxiliar os 
usuários comuns a entenderem a documentação da solução.  

4. DETALHAMENTODAS FUNCIONALIDADES A SEREM APRESENTADAS 

O “sistema” deverá ser composto no mínimo pelos seguintes módulos, cujas 

características e atribuições, mínimas exigidas, de cada módulo seguem 
descritas em sequência: 

4.1. MÓDULO CADASTRO DO PACIENTE 

4.1.1. A solução deve atender, no mínimo, aos requisitos obrigatórios 
abaixo: 

4.1.2. Possuir cadastro único para pacientes dos municípios 
integrantes do consórcio CISMETRO. 

4.1.3. Integrado com o e-SUS, permitir importar os dados necessários 
pela criação do cadastro no sistema da CONTRATADA. 

4.1.4. Possibilitar o cadastro de parentesco, relacionando / vinculando 
vários pacientes por grau de parentesco. 

4.1.5. Possibilitar o cadastro de vários tipos de informações tais 
como:-endereço, residência, correspondência, mãe, cônjuge, e-
mails, fones e correlatos). 

4.1.6. Exigir como obrigatório para o Paciente as informações: Nome, 
Data Nascimento, Nome da mãe e CPF/MF próprio ou do 
Responsável Legal, quando o paciente não possuir. 



   
 

 

4.1.7. Permitir a configuração de obrigatoriedade nas informações por 
unidade de saúde e/ou especialidade / serviço. 

4.1.8. Permitir o registro da identificação do paciente na Área de 
Saúde: N° do Prontuário (n ° do Município), N° Pré-Matrícula, 
N° C.N.S. (Cartão Nacional de Saúde), Identificação do paciente 
em outros sistemas do Consórcio CISMETRO anteriores à 
implantação da solução. 

4.1.9. Permitir o registro dos dados do Paciente: Apelido, Município de 
Nascimento, Sexo, Cor, Dados de vários endereços completos, 
Estado civil, Nacionalidade, Nome do pai, CBO, Escolaridade, 
RG (número, órgão expedidor, data emissão), CPF, Certidão 
Nascimento (número, folha, livro, termo, data emissão, 
cartório), Certidão Casamento, Documentos Estrangeiros 
(número, data entrada no Brasil, data naturalização, número 
portaria naturalização), Outros Documentos, Situação Familiar, 
Profissão, Data cadastramento, entre outros. 

4.1.10. Permitir consulta do paciente através do número de prontuário, 
data do cadastramento, número de atendimento, nome / 
sobrenome (fonética), nome da mãe, data de nascimento, RG, 

CPF, CNS, Carteira Nacional de Habilitação, apelido, 
identificação do paciente em outros sistemas do Consórcio 
CISMETRO, anteriores à implantação da solução. 

4.1.11. Permitir a busca de endereço através de CEP ou do CEP através 
do endereço do paciente 

4.1.12. Permitir verificar a duplicidade de pacientes no cadastro 

4.1.13. Emitir mensagens de alerta quando houver duplicidade dos 
dados Cadastrais, assim como mecanismos que evitem cadastros 
duplicados 

4.1.14. Permitir atualizar o cadastro de pacientes 

4.1.15. Permitir registrar e controlar convocações de pacientes 

4.1.16. Permitir emitir etiqueta de identificação do paciente com 
código de Barras 

4.1.17. Possibilitar o uso do CNS e N° de Prontuário no mesmo cartão 

4.1.18. Permitir a visualização da idade do paciente no registro 

4.1.19. Permitir gerar um N° prontuário, identificando se possui ou não 
Prontuário físico. 

4.1.20. Permitir que os dados do cadastro do paciente que não possui 

prontuário físico (Pré-matrícula) sejam recuperados quando for 
aberto o prontuário físico com o número de matrícula deste 
paciente. 

4.1.21. Permitir a implantação de Identificação Biométrica. 

 



   
 

 

 

4.2. MÓDULO CADASTROS GERAIS 

4.2.1. Permitir o cadastro completo de profissionais e o uso do CNS 
nos documentos. 

4.2.2. Permitir inclusão de profissional por vínculo empregatício, 
vínculo contratual, especialidade e por unidade de serviço. 

4.2.3. Permitir manter Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde (CNES). 

4.2.4. Permitir o cadastro de outros estabelecimentos/entidades: 
Hospitais, Secretarias de Saúde Municipais, Centros de Saúde, 
UBSs (Unidades Básicas de Saúde), PSFs (Programas de Saúde da 
Família), Vigilância Epidemiológica, DRSs (Diretorias Regionais 
de Saúde), SRTNs (Serviços de Referência em Triagem 
Neonatal), AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades)entre 
outros, contemplando endereço, município, contatos, e-mails e 
demais dados necessários). 

4.2.5. Permitir identificar a abrangência de serviços /programas 
atendidos pelo CISMETRO nos diversos estabelecimentos / 
entidades (DRSs, municípios, locais de nascimento, 

solicitantes/locais de coleta). 

4.2.6. Permitir       o      cadastro     de      enfermarias, 
especialidades, unidades     de 
atendimento/serviços/programas, unidades da área de saúde, 
áreas de atuação. 

4.2.7. Permitir o cadastramento de leitos por especialidade, indicando 
o estado (Ativo ocupado, Ativo Vago e Inativo). 

4.2.8. Permitir registrar/consultar dados recebidos das DRSs(Diretorias 
Regionais de Saúde) relacionados aos nascidos vivos no mês em 
cada município. Permitir utilizar esses dados para identificar a 
cobertura de serviços / programas, entre outros, nos municípios 
tratados. 

4.2.9. Permitir cadastro de procedimentos, exames, CID 10, CID9 
(apenas para histórico), SNOMED. 

4.2.10. Permitir o cadastro de procedimentos e grupos cirúrgicos com 
os respectivos códigos. 

4.2.11. Permitir o cadastro de feriados e dias de não atendimento 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

4.3. REGULAÇÃO 

4.3.1. Possibilita atribuir cotas através de recursos pactuados pelos 
municípios integrantes do consórcio CISMETRO para 
agendamento de consultas, exames e procedimentos de cada 
especialidade; 

4.3.2. Deve verificar no momento da autorização/agendamento a 
existência de cotas disponíveis conforme os recursos pactuados 
pelos municípios com o consórcio CISMETRO e o critério definido 
para utilização da respectiva cota programada; 

4.3.3. Permitir a configuração da programação de consultas e exames 
por quantidade e por valor orçado para determinado período; 

4.3.4. Permite agendar as consultas, exames e procedimentos para 
cada prestador, ou especialidade. O sistema mostrará os 
horários disponíveis mais próximos do prestador que tem esta 
vaga; 

4.3.5. Deve alertar no momento do agendamento quando o usuário 
não compareceu na última consulta ou exame agendado; 

4.3.6. Permite visualizar as agendas de cada prestador indicando dias 

e horários de trabalho; 

4.3.7. Permite guardar todo o histórico de consultas e exames 
agendadas para cada paciente, permitindo a consulta deste 
histórico no momento do agendamento, controlando as 
consultas e exames agendados, cancelados, realizados e não 
realizados 

4.3.8. Permite controlar as consultas e exames realizados, não 
realizados, cancelados e ativos de cada prestador em um 
determinado período (através de relatório) 

4.3.9. Permite indicar automaticamente o status de consulta e exame 
não realizada quando um paciente não comparecer mesma, 
ficando a falta descrita no seu histórico, o sistema deve guardar 
todo o histórico de consultas e exames agendados para cada 
paciente, permitindo a consulta deste histórico no momento do 
agendamento. 

4.3.10. Permite agendamento de consultas para pacientes que ainda 
não possuem cadastro. 

4.3.11. Deve permitir envio de SMS (Short Message Service) diretamente 

para o celular do paciente com um lembrete da consulta ou 
exame contendo os dados do prestador, data, hora, médico e 
local; 

4.3.12. Permitir cadastrar modelos de orientações ao paciente de 
acordo com o procedimento e estabelecimento do prestador, no 
momento do agendamento 



   
 

 

4.3.13. Permite cadastrar previamente a tabela de procedimentos do 
CISMETRO e SUS (SIA/SUS)-SIGTAP. 

4.3.14. Permitir o controle das listas de espera de consultas e exames 
por prioridade 

4.3.15. Permite emitir relatório de pacientes agendados que não 
compareceram, tendo como opções: período, especialidade, 
prestador, municípios e região; 

4.3.16. Permite a reprogramação de agenda de prestadores para outros 
prestadores ou para outras datas; 

4.3.17. Reagendar consulta ou exame automaticamente para pacientes 
que tiveram sua consulta ou exames cancelados pelo prestador, 
indicando se existe outro prestador que tenha disponibilidade 
no mesmo dia e horário ou qual o próximo dia livre; 

4.3.18. Permitir o bloqueio de período de agendamentos de exames por 
prestador, exame específico ou todos os exames atendidos na 
unidade; 

4.3.19. Possibilitar acompanhar a demanda reprimida para cada 
especialidade médica, através de seu monitoramento. 

4.3.20. Permitir registrar o CID10 na solicitação da consulta ou exame.  

 

4.4. FATURAMENTO DE CONSULTAS – SADT - CIRURGIAS – INTERNAÇÕES - 
PLANTÕES 

4.4.1. Calcular o valor a ser faturado por cada Guia de 
Encaminhamento e Ordem de Execução de acordo com as regras 
de cada prestador credenciado. 

4.4.2. Relacionar todos os procedimentos realizados no paciente, de 
acordo com as tabelas negociadas com os prestadores. 

4.4.3. Controlar as especialidades que o prestador tem autorização 
para o atendimento, conforme negociações com cada serviço 
credenciado. 

4.4.4. Permitir consulta da Tabela de Valores do CISMETRO, com 
acesso público e tabela atualizada AMB, CBHPM, e SIGTAP, com 
acesso restrito. 

4.4.5. Permitir emissão de relatório de fechamento de faturas, 
conforme formato exigido pelo consórcio CISMETRO. 

4.4.6. Permitir emissão de relatórios de produtividade. 

4.4.7. Permitir emissão de relatórios administrativos. 

4.4.8. Permitir a produção de contas parciais. 

4.4.9. Permitir o controle e recurso das glosas aplicadas. 

4.4.10. Permitir visualizar os recursos de glosa por perfil. 



   
 

 

4.4.11. Permitir emissão de relatórios de contas faturadas e as serem 
faturadas por competência.  

4.4.12. Permitir relatórios contábeis para controle de pagamentos 
efetuados e em aberto. 

 

4.5. MÓDULO FATURAMENTO 

4.5.1. Integrado com o cadastro de pacientes e cadastros gerais dos 
municípios integrantes do consórcio CISMETRO. 

4.5.2. Permitir realizar o faturamento dos serviços e procedimentos 
realizados pelos prestadores do CISMETRO. 

4.5.3. Permitir o acompanhamento diário da avaliação da produção 
dos prestadores do CISMETRO, com os seguintes dados: 
procedimentos e grupos de procedimentos, quantidade 
programada, quantidade produzida, valor programado, valor 
produzido. 

4.5.4. Permitir rastreabilidade dos lançamentos do faturamento. 

4.5.5. Possibilitar o recebimento e armazenamento de documentos em 
formato PDF referente aos serviços e procedimentos realizados 
e faturados pelos prestadores do CISMETRO e anexá-los de 

forma automática aos mesmos. 

4.5.6. Sistema deve disponibilizar funcionalidade que permita fazer as 
consistências das contas de acordo com as regras do CISMETRO. 

4.5.7. Permitir lançar e contabilizar, automaticamente, exames, 
procedimentos e consultas automaticamente no faturamento. 

4.5.8. Permitir consulta de programação orçamentária. 

4.5.9. Permitir consulta do faturamento global por especialidade, 
origem e cidade. 

4.5.10. Permitir a emissão de Relatório de Atendimento, com a 
validação pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

4.6. AGENDA DE EXAMES, CONSULTAS E PLANTÕES 

4.6.1. Integrado com o cadastro de pacientes e cadastros gerais 

utilizados pelos municípios integrantes do consórcio CISMETRO. 

4.6.2. Permitir cadastrar a programação de atendimento de cada 
especialidade, unidade de atendimento, consultório e/ou 
profissional que presta atendimento individual ou por grupo, 
considerando os dias e horários de atendimento, quantidade de 
vagas e duração do atendimento por tipo de vaga. 

4.6.3. Permitir a definição e alteração do horário previsto para 
chegada, tempo de atendimento (consultas e exames), 
quantidade de atendimentos de caso novo e retorno, 
quantidade de encaixes e atendimentos extras conforme 
especialidade, unidade de atendimento, consultório e 
profissional. 

4.6.4. Gerenciar agenda estabelecendo horários, volume de pacientes, 
período de funcionamento / indisponibilidades de serviços 
oferecidos, exceções aos horários disponíveis. 

4.6.5. Permitir abrir horários especiais ou eventuais para dias 
específicos (consultas extras/plantões). 

4.6.6. Permitir cadastrar e configurar os recursos necessários nos itens 
de agendamento que serão necessários para a sua execução 
(consultórios, equipamentos, aparelhos entre outros) conforme 
o perfil do profissional. 

4.6.7. Permitir o cadastro dos motivos de ausência de um profissional 
de saúde, de uma equipe em uma especialidade. 

4.6.8. Permitir o bloqueio de agendas por especialidade, ambulatório, 
consultório e/ou profissional, com registro de motivos de 
ausência e suas justificativas para bloqueio com a opção de 
escolha de intervalos de horários ou dias, possibilitando sua 
remarcação. 

4.6.9. Permitir o bloqueio de atendimento/consultas/agendamento e 
plantões pelo CISMETRO. 

4.6.10. Permitir agendar plantões, consultas, procedimentos, exames e 
equipamentos utilizando vários critérios: especialidade, unidade 
de atendimento, consultório e/ou profissional específico, 
exibindo quais os horários disponíveis para o atendimento, 
diferenciando casos novos e Retornos. 

4.6.11. Permitir, ao agendar, escolher uma especialidade, unidade de 
atendimento e horário possibilitando determinar qual 
profissional tem esta vaga. 

4.6.12. Permitir agendar as consultas, procedimentos e equipamentos 
para um profissional específico, uma especialidade, por unidade 
de atendimento e consultório, 



   
 

 

4.6.13. Permitir registrar a forma da realização do agendamento: nas 
diversas unidades de atendimento da área da saúde do 

Consórcio CISMETRO. 

4.6.14. Permitir o agendamento em lista de espera para qualquer 
especialidade e por prioridade. 

4.6.15. Permitir agendar utilizando o recurso de lista de espera por 
desistência de um horário mais recente. 

4.6.16. Permitir controlar os pedidos de agenda que não serão 
atendidos, nem por lista de espera, possibilitando indicadores 
de demanda reprimida. 

4.6.17. Possibilitar agendamento de vários membros da família para a 
mesma data. Os membros da família devem estar vinculados ao 
cadastro do paciente por grau de parentesco. 

4.6.18. Agendar múltiplos procedimentos/atendimentos e/ou horários 
para o mesmo paciente, com frequência de período de acordo 
com regras estabelecidas. 

4.6.19. Permitir agenda de tratamento com agendamento automático 
de todas as seções previstas. 

4.6.20. Controlar agendamento de exames e procedimentos que são 

pré-requisitos para outros exames. 

4.6.21. Gerenciar status do agendamento (agendado, compareceu, 
faltoso, suspensa pelo médico, erro de agendamento e entre 
outros), atualizados pelos diversos módulos de atendimento. 

4.6.22. Possibilitar o cancelamento automático ou não de 
agendamentos com datas posteriores a óbitos, transferidos, 
altas ou outras intercorrências, considerando regras de 
parametrização por unidade de saúde / especialidade / unidade 
de atendimento. 

4.6.23. Permitir o acesso à agenda, pelo PACIENTE, PREFEITURA, 
CREDENCIADOS e CISMETRO, através de autorização definida no 
perfil do usuário. 

4.6.24. Permitir o envio de lembretes aos pacientes, comunicando os 
seus próximos atendimentos agendados, registrando a sua 
confirmação. 

4.6.25.  Permitir transferir horários de um único paciente ou de vários 
agendamentos para outra data. 

4.6.26. Permitir histórico de variações de programação de agenda e 

seus respectivos motivos. 

4.6.27. Permitir que o template de agenda (modelo a ser seguido, com 
uma estrutura pré-definida)e todos os horários futuros relativos 
à agenda sejam transferidos de um prestador de 
serviços/profissional de saúde para outro. 



   
 

 

4.6.28. Permitir que os prontuários sejam requisitados de forma 
automática através do agendamento realizado. 

4.6.29. Permitir solicitação, automática, de agendamentos de 
consultas, exames, procedimentos e imagens. 

4.6.30. Permitir agendamento de mais de uma pessoa em um mesmo 
horário, data e agenda, visando o atendimento em grupo. 

4.6.31. Identificar, ao agendar, se há mais de um agendamento 
posterior no mesmo ambulatório para o mesmo paciente, 
alertando através de mensagem se deseja excluir o outro 
agendamento ou transferi-los para uma única data. 

4.6.32. Armazenar todo o histórico de consultas agendadas para cada 
paciente, permitindo a visualização deste histórico no momento 
do agendamento, controlando as consultas agendadas, 
canceladas, realizadas e não realizadas de cada usuário bem 
como os motivos de cancelamento/reagendamento. 

4.6.33. Permitir gerenciar volume de trabalho: O sistema efetua o 
cálculo da produtividade do profissional de saúde na unidade de 
atendimento, controlando os atendimentos realizados 
(agendados, com encaixes e extras), não realizados, cancelados 

e ativos em um determinado período. 

4.6.34. Registrar o comparecimento, com horário de chegada, a falta e 
possíveis erros no agendamento. 

4.6.35. Listagens/impressão dos mapas diários de consultas de cada 
profissional, com vinculação automática ao Faturamento. 

4.6.36. Possibilitar a emissão/envio de lembrete de atendimento, para 
o paciente, contendo os dados do atendimento (data, hora, 
unidade de atendimento, profissional e consultório) e 
telefone/e-mail/informações de contato do serviço. 

4.6.37. Estabelecer protocolo com orientações (gerais e de preparo) ao 
paciente por unidade de atendimento. 

4.6.38. Emitir GUIA DE ENCAMINHAMENTO de agendamento a ser 
entregue ao paciente, com seus dados pessoais, dados do 
atendimento, dados de contato do serviço (telefone, e-mail e 
correlatos) e orientações, conforme protocolo por Unidade de 
atendimento. 

4.6.39. Permitir registrar, no agendamento, informações como o tipo 
de recurso (médico/ especialidade/ equipe), a data da agenda, 

hora do atendimento, número identificador do atendimento, 
paciente, tipo de consulta (subsequente, extra, reconsulta), 
telefone de contato, origem se for o caso, (preparos e campo 
para registro de outras observações), a data e hora que foi feito 
o agendamento. 

4.6.40. Permitir a identificação do responsável pelo agendamento.  



   
 

 

4.6.41. Permitir informar se um determinado exame agendado 
necessitará de anestesista.  

4.6.42. Notificar os prestadores de serviço relevantes sobre a 
necessidade de serviços de transporte ou de intérprete para um 
horário. 

4.6.43. Possibilitar processo de reagendamento de pacientes que 
tiveram sua consulta cancelada por afastamento do médico, 
indicando se existe outro profissional que tenha disponibilidade 
no mesmo dia e horário ou então qual o próximo dia livre. 

4.6.44. Permitir fazer a transferência de um procedimento agendado de 
uma data para outra. 

4.6.45. Exibir alertas para não permitir o agendamento de 
atendimentos para um recurso ausente e ainda, quando já 
existirem atendimentos agendados, permitir a realização de 
processo de reagendamento. 

4.6.46. Emitir relatório de pacientes agendados que não 
compareceram, com possibilidade de emissão por período e por 
unidade de atendimento ou profissional agendado. 

4.6.47. Listar casos para remarcação (faltosos) e agendamento, 

exibindo status de prioridade e dados de contato do paciente. 

4.6.48. Exibir calendário da agenda por unidade de atendimento e 
profissional. 

4.6.49. Permitir o cadastramento de dias de não atendimento dos 
diversos serviços, incluindo feriados, possibilitando inclusive 
escolher por especialidade, médico ou recurso. 

4.6.50. Permitir agendamento por prioridade. 

4.6.51. Permitir o agendamento dos seguintes serviços: ambulatórios, 
procedimentos especializados, cirurgias, procedimentos 
ambulatoriais, sessões (quimioterapia, fisioterapia, psicologia, 
hemodiálise, pré-natal, orientação genética, planejamento 
familiar, triagem, entre outros), grupos, exames de imagem e 
exames laboratoriais. 

4.6.52. Permitir o agendamento global de sessões, conforme regras de 
protocolos. 

4.6.53. Permitir recalcular as próximas datas agendadas, quando 
ocorrer alteração da data de uma das sessões. 

4.6.54. Permitir o agendamento por unidade de 

atendimento/consultório (independente do profissional) e 
também por profissional. 

4.6.55. Permitir configurar data limite para agenda/unidade de 
atendimento, obedecendo ao prazo máximo estabelecido para 



   
 

 

agendamento de cada unidade de atendimento, não 
ultrapassando esse limite na procura de vagas. 

4.6.56. Permitir agendar na primeira data disponível ou em uma data 
específica, verificando os vários itens a serem agendados. 

4.6.57. Permitir consultar as próximas vagas disponíveis, para o caso de 
o paciente não poder aceitar as vagas exibidas na opção. Deve 
haver paginação das opções. 

4.6.58. Permitir escolher o dia da semana e período preferidos. 

4.6.59. Permitir agendar todos os atendimentos de diversas unidades de 
atendimento de uma única vez, na mesma tela para um mesmo 
paciente e a mesma data. 

4.6.60. Permitir informar durante o agendamento quando o paciente já 
estiver agendado naquela unidade de atendimento. 

4.6.61. Permitir informar durante o agendamento que o paciente já fez 
aquele exame e seu resultado ainda está dentro do prazo de 
validade, possibilitando o acesso ao registro do exame realizado 
anteriormente. 

4.6.62. Permitir informar no agendamento de um retorno, os 
atendimentos anteriores e que não obteve alta, no mesmo 

ambulatório. 

4.6.63. Permitir o agendamento e reagendamento para qualquer 
unidade de atendimento, levando em consideração os 
exames/consultas a ele vinculados. 

4.6.64. Permitir o cancelamento de um agendamento, levando em 
consideração os exames/consultas a ele vinculados. 

4.6.65. Tratar o conceito de perfil (conjunto de diversos exames) e o 
agendamento do perfil, possibilitando a reserva de horário 
diferenciado para estes exames. 

4.6.66. Emitir relação dos pacientes agendados em determinados 
períodos com a finalidade de separar e distribuir os prontuários 
para os diversos serviços. 

4.6.67. Gerar informações sobre os agendamentos (previsão de 
atendimento) e o custo conforme Tabela de Valores do 
CISMETRO para o Faturamento. 

4.6.68. Controlar a exibição e uso de uma mesma vaga nos diversos 
Equipamentos utilizados, simultaneamente, no agendamento. 

4.6.69. Permitir que as vagas cadastradas sejam divididas em cotas a 

serem configuradas por unidade de 
saúde/especialidade/unidade de atendimento. 

4.6.70. Permitir alterar e excluir a programação de atendimento das 
unidades de atendimento com justificativas. 



   
 

 

4.6.71. Permitir, periodicamente, a geração de vagas disponíveis para o 
próximo período, baseando-se no último período cadastrado. 

4.6.72. Permitir consultar o histórico do paciente, bem como seus 
agendamentos futuros, durante o agendamento de qualquer 
unidade de atendimento. 

4.6.73. Gerar, automaticamente, uma solicitação de reagendamento no 
sistema de Regulação e Serviço Social, quando ocorrer um 
reagendamento de qualquer atendimento. 

4.6.74. Permitir utilizar uma única vaga para um mesmo paciente que 
fará vários exames laboratoriais, quando esses exames 
utilizarem o mesmo material de coleta. 

4.6.75. Permitir marcar todos os exames laboratoriais, com materiais 
de coleta diversos, solicitados para o paciente, para o mesmo 
dia. 

4.6.76. Permitir consultar os agendamentos de um paciente exibindo 
detalhes, filtrando por número de prontuário, nome, período de 
agendamento e/ou identificação do paciente em outros 
sistemas anteriores à implantação da solução. 

4.6.77. Permitir consultar a programação da agenda por vários 

parâmetros: unidade de atendimento, data a ser atendido, 
nome do paciente, profissional, especialidade e nº de cartão 
SUS, exibindo detalhes dos agendamentos. 

4.6.78. Permitir registrar a falta do paciente no serviço agendado, 
controlando o índice de absenteísmo de cada unidade de 
atendimento. 

4.6.79. Permitir atualizar o cadastro de pacientes. 

4.6.80. Permitir, a partir de listas emitidas, agendar para recoleta e/ou 
consulta, pacientes e familiares que obtiveram resultados de 
exames que geraram convocações pendentes. 

4.6.81. Permitir a consulta e emissão da relação de todos os casos "Para 
Agendar", que são os casos com convocação pendente e ainda 
não foi realizado o agendamento. 

 

 

4.7. CREDENCIAMENTO 

4.7.1. Além das funcionalidades acima descritas devem a elas serem 
acrescidas as especificidades do regime de credenciamento, 

conforme Resolução 01/2016, do CISMETRO, com os seguintes 
acréscimos. 

4.7.2. Disponibilizar planilha de resumo dos credenciamentos; 



   
 

 

4.7.3. Permitir o Cadastramento da tabela de valores do CISMETRO 
para credenciamento; 

4.7.4. Permitir a elaboração do termo de execução dos serviços; 

4.7.5. Permitir a elaboração da guia de encaminhamento e ordem de 
execução de serviços; 

4.7.6. Disponibilizar o cadastro e acompanhamento dos 
credenciamentos e credenciados e prestação de serviços, 
disponibilizando todas as informações necessárias para o devido 
gerenciamento do gerenciamento dos certificados de 
credenciamento e termo de execução de serviços, tendo em 
vista o cadastramento dos prestadores e sua habilitação aos 
serviços; 

4.7.7. Permitir o acompanhamento das etapas previstas na legislação 
pública para o controle dos processos de credenciamento; 

4.7.8. Permitir a geração de modelos / minutas em especial de: 
Certificado de Credenciamento; Termo de Execução de 
Serviços; Ordem de Execução de Serviços e Guia de 
Encaminhamento. 

4.7.9. Permitir o controle dos prazos e andamento do termo de 

execução de serviços durante toda a sua vigência; 

4.7.10. Permitir informar início e fim de execução, início e fim de 
vigência, valores, processo, dentre outros dos termos de 
execução de serviços; 

4.7.11. Permitir o envio de mensagens de e-mail e alertas informando 
sobre a proximidade de término de credenciamento para que o 
CREDENCIADO possa antecipar-se ao processo de renovação ou 
preparar uma nova contratação, em conformidade com 
parâmetros pré-definidos; 

4.7.12. Permitir o registro de pagamentos efetuados e a efetuar de 
cada credenciado; 

4.7.13. Permitir a associação de processos de origem e processos 
subsequentes, bem como processos de pagamento;  

4.7.14. Permitir o controle de cauções e garantias; 

4.7.15. Permitir cadastro e controle dos itens que compõem o TERMO 
DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO; 

4.7.16. Permitir o controle do histórico de modificações; 

4.7.17. Permitir a visualização e controle de indicadores financeiros 

(planejamento de empenhos, valores empenhados, valores 
liquidados e pagos); 

4.7.18. Permitir efetuar o registro do extrato credencial, retificações, 
descredenciamento, suspensão, cancelamento, renegociações, 
penalizações, multas, glosa, agenda, emissão de guias de 



   
 

 

encaminhamento, ordens de execução de serviços, 
recebimentos, liquidações e pagamentos;   

4.7.19. Permitir a fiscalização e o controle e execução dos serviços 
credenciados; 

4.7.20. Permitir o armazenamento de termos de execução de serviços, 
ordem execução de serviços, guia de encaminhamento, 
certificado de credenciamento e aditivos em formato PDF; 

4.7.21. Permitir a gestão de termo de credenciamento e check-list; 

4.7.22. Permitir cadastrar documentos e certidões com as suas 
respectivas datas de validade; 

4.7.23. Possibilitar o controle dos prazos de vencimentos das certidões 
emitindo alertas aos gestores envolvidos; 

4.7.24. Possibilitar a suspensão e bloqueio de agenda do credenciado 
em caso do não envio das certidões com datas válidas de forma 
automática; 

4.7.25. Permitir o armazenamento de documentos e certidões em 
formato PDF; 

4.7.26. Permitir acesso a documentos digitalizados conforme 
alçadas/níveis pré-determinados; 

4.7.27. Permitir o controle gráfico de vigência e financeiro do termo de 
credenciamento; 

4.7.28. Permitir a parametrização e armazenamento de consultas, 
relatórios, tabelas gerenciais e gráficos; 

4.7.29. Possibilitar o registro das ocorrências verificadas durante a 
vigência com as providências adotadas para correção, inclusive 
prazos fixados; 

4.7.30. Permitir a implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário – 
SAU 

4.7.31. Permitir implantação de Sistema de Avaliação de Atendimento 
pelo Usuário, com a emissão de relatórios, por credenciado, 
município e por procedimento, entre outros. 

4.7.32. Permitir implantação de Sistema de Reclamações à ouvidoria 
municipal, por município e a fiscalização do CISMETRO, 
concomitantemente.   

4.7.33. Permitir a inserção do edital de credenciamento, possibilitando  
a alteração, adequação, correção necessária à publicação. 

4.7.34. Permitir a inserção do aviso de credenciamento. 

4.7.35. Permitir o cadastro de pesquisas de preços e levantamento dos 
custos do fornecimento aprovados no processo para anexar ao 
edital de credenciamento. 



   
 

 

 

 

4.7.36. Consultas / Relatórios 

4.7.36.1. Permitir consulta/relatório de credenciados por: 
tipo de procedimento, por nome, palavra-chave; 

4.7.36.2. Permitir emissão de relatório de avaliação de 
desempenho; 

4.7.36.3. Permitir consulta/relatório com os ramos de 
atividade cadastrados; 

4.7.36.4. Permitir emissão de relatório da relação de 
credenciados cadastrados com as seguintes  
informações e utilização das mesmas como filtros 
de impressão: Razão social ou nome; CNPJ 
(pessoa jurídica); Nome fantasia (pessoa 
jurídica); Endereço completo (logradouro, 
número, bairro, complemento, CEP, cidade e 
estado); Números de telefones e fax; Home page; 
E-mail; Data inicial das atividades; Capital social; 
Atividades oferecidas (relacionadas ao cadastro 

de ramos de atividades); Documentos com data 
de validade (relacionadas ao cadastro de tipos de 
documento); Dados dos representantes da 
empresa; Dados dos sócios 

4.7.36.5. Permitir a geração de relatórios contendo 
informações pendentes dos credenciados;  

4.7.36.6. Permitir a geração de relatórios dos credenciados 
suspensos ou bloqueados; 

 

 

5. MÓDULOS NÃO CONTEMPLADAS NESTE ESCOPO INICIAL E QUE 
PODERÃO SER IMPLANTADOS DE MANEIRA INTEGRADA AOS 
MÓDULOS ADQUIRIDOS 

5.1. MÓDULO DE CUSTOS 

5.2. GESTÃO DE MATERIAIS  

5.3. LICITAÇÃO 

5.4. PORTAL DE COMPRAS  

5.5. O Sistema deverá permitir a integração de novos módulos indicados 
neste item.  

 
 



   
 

 

 
 

 
 

ANEXO IX – AVALIAÇÃO DO SISTEMA 

 

Na avaliação de cada item, deverão ser consideradas pelo avaliador em sua análise as 
seguintes possibilidades de classificação do item: 
 
A – Atende 
NA – Não Atende 
 
SISTEMA DE GESTÃO FINANACEIRA, ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
 

ITENS 

AVALIAÇÃO  

(ATENDE OU 
NÃO ATENDE) 

PONTUAÇÃO 

1.   CARACTERÍSTICA GERAIS DO SISTEMA  

1.1.     A solução ofertada deverá possuir interface 100% Web para acesso a todas suas 
funcionalidades, sem instalações locais. 

  
 

1.2.     Possibilitar as estações de trabalho utilizar sistema operacional Windows 8.1 ou 

superior em 64 bit ou 32 bits.  
  

 

1.3.     Para os Módulos Assistenciais (Agenda de Exames, Consultas e procedimentos a 
solução ofertada deverá possuir interface 100% Web para acesso a todas suas 

funcionalidades.   

  
 

1.4.     De um modo geral os módulos assistenciais devem rodar independentemente do 

sistema operacional instalado na máquina.  
  

 

1.5.     Suportar navegadores padrões de mercado (Mozilla Firefox, Chrome, Safari e 
correlatos). 

  
 

1.6.     O sistema deverá permitir realizar processamentos no servidor sem travar a máquina 
do usuário final. 

  
 

1.7.     O PROPONENTE deverá informar a arquitetura definida da aplicação, ex.: (Web duas 
camadas, Web três camadas, Web mais de três camadas e correlatos) 

  
 

1.8.     Toda a solução bem como a documentação técnica fornecida, manuais (operacional e 
referencial), instalação, configuração, parametrização, Arquitetura, catálogos do sistema, 

telas, menus e ajuda, deverá estar escrita na Língua Portuguesa (Brasil) na sua última 
versão;  

  
 

1.8.1.      Deverão ser fornecidos pelo menos dois conjuntos de documentação do sistema 

tanto em forma impressa e quanto em forma digital (CD ou DVD).  
  

 

1.9.     Possibilitar a exportação e importação de dados para outros sistemas;   
 

1.10. Permitir a segregação de ambientes operacionais da seguinte forma:   
 

1.10.1.  Ambiente de teste;   
 

1.10.2.  Ambiente de homologação;   
 

1.10.3.  Ambiente de produção.   
 

1.11. A solução deve possuir esquema de redundância e alta disponibilidade que permita a 

atualização de componentes de software nos servidores em cloud que suportam o sistema 
sem exigir paradas ao funcionamento do mesmo.  

  
 

1.12. A CONTRATADA deverá apresentar dimensionamento e especificação técnica dos 

componentes de hardware (Servidores, Storage, San Switch e unidades de backup) e 
software para o esquema de redundância e alta disponibilidade. 

  
 

1.13. A CONTRATADA deverá especificar os tipos dispositivos móveis homologados e sua 

utilização dentro do fluxo de trabalho do sistema. 
  

 

1.14. Ser compatível com dispositivos moveis (Apple, Microsoft, Android).   
 

1.15.  A CONTRATADA deverá especificar os tipos de impressoras homologados e sua 

utilização dentro do fluxo de trabalho do sistema. 
  

 

1.16. A CONTRATADA deverá comprometer-se a entregar ao CONTRATANTE os códigos 
fontes da última versão em uso, no caso de descontinuar o desenvolvimento do software.  

  
 

1.17. Oferecer garantia de 36 meses de funcionamento dos sistemas do presente objeto, 
contra falhas de programação provocada por erro de codificação dos programas que fazem 

parte integrante dos sistemas, desde que sejam respeitadas as condições adequadas a sua 
perfeita utilização e os requisitos de hardware e software recomendados pela CONTRATADA.  

  
 



   
 

 

1.18. O PROPONENTE devera informar o seguinte: 

1.18.1.  Mecanismo de escalabilidade e balanceamento de carga suportado (cluster 

horizontal de servidores ou escalabilidade vertical); 
  

 

1.18.2.  Necessidade específica instalação de qualquer software adicional (excetuando plugin 
Flash e leitor de PDFs) ao navegador no micro do usuário e do administrador; 

  
 

1.18.3.  Possui criptografia no armazenamento de dados, para quais dados é utilizada;   
 

1.18.4.  No registro (log) dos acessos e alterações no sistema quais informações podem ser 
registradas para auditoria; 

  
 

1.18.5.  Possuir alguma ferramenta de monitoração dos principais processos da aplicação, 
semelhante ao NOC – Network Operation Center;  

  
 

1.18.6.  Possui alguma metodologia ou ferramenta de controle de versionamento efetiva que 
garanta a estabilidade das liberações de versões; 

  
 

1.18.7.  Possibilita envio de e-mail via SMTP ou SMS;   
 

1.19. A solução deve estar preparada para permitir, sem limitações para a licença de número 
de usuários, acesso a informações consideradas públicas em tempo real, via servidor Web.  

  
 

1.20. Não deverá haver limite para cadastramento de usuários.    
 

1.21. Opção de geração de relatórios e históricos em impressora ou arquivo;    
 

1.22. O sistema deve armazenar todas as operações realizadas por todos os usuários e 
disponibilizar consulta de log’s do sistema.  

  
 

1.23. Possuir todos os módulos integrados, não sendo considerado como integração o 

processo de importação e exportação de dados.  
  

 

1.24. Permitir aos usuários cadastrarem alertas dentro do sistema.   
 

1.25. PROCESSOS 

1.25.1.     O CISMETRO tem como objetivo auxiliar os municípios consorciados a atender a 

demanda reprimida da saúde, através do credenciamento de pessoa jurídica prestadora de 
serviços em saúde, sendo remunerados com base na tabela de remuneração própria do 
CISMETRO, abaixo segue uma representação gráfica do macro fluxo: 

  
 

1.25.2.     A solução deve ser customizável e parametrizável para respeitar os processos 
utilizados pela Área de Saúde da CONTRATANTE. A customização da solução (inclusive 
com a criação de novos processos) não deve exigir nenhum investimento financeiro e deverá 

ser possível a qualquer tempo.  

  
 

1.25.3.     A solução deve permitir a apresentação de telas, campos e fluxos especiais de 
execução baseados no perfil do usuário.  

  
 

1.26. INTERFACE E PADRONIZAÇÃO 

1.26.1.     A solução deverá permitir alterações de layout no cabeçalho e o rodapé das telas 
que são usadas por unidades diferentes, para facilitar a identificação no processo de 

trabalho.  

  
 

1.26.2.     A solução deve permitir a customização completa de formato de telas, permitindo a 
CONTRATANTE a inclusão e retirada de campos, incluindo logos, cabeçalhos, rodapés e de 

mensagens.  

  
 

1.26.3.     A solução deve permitir a ordenação dos dados apresentados em relatórios ou 
listas de resultados, a partir das suas colunas de resultados.  

  
 

1.26.4.     A solução deve apresentar sugestões de resultados para campos de pesquisa, 
assim que o usuário iniciar a digitação do campo.  

  
 

1.26.5.     A solução deverá ser flexível para customizações específicas no fluxo de trabalho 
representado nas telas, visando atender a necessidades especiais da CONTRATANTE.  

  
 

1.26.6.     A solução deve possibilitar a criação de alertas visuais que se enquadram em 

regras de negócio pré-estabelecidas.  
  

 

1.26.7.     A solução deve permitir exportar dados de relatórios pelo menos nos formatos de 
arquivo PDF ou ODF. 

  
 

1.26.8.     A solução deve permitir interação com o DEF (Dicionário de Especialidade 
Farmacêutica), com o CID 10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas relacionados com a Saúde), com a tabela ABO (Tabela da Associação Brasileira 

de Odontologia), tabela AMB (Tabela da Associação Médica Brasileira) TNM (Classificação 
dos Tumores Malignos), CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) e outras tabelas de 
procedimentos e insumos da Área de Saúde. 

  
 

1.26.9.     Utilizar vocabulários de procedimentos SIA-SUS, SIH-SUS, e tabelas AMB.     
 

1.26.10.  Utilizar vocabulário de diagnóstico CID-10.    
 

1.26.11.  A solução deverá permitir que as mensagens de erro sejam padronizadas.    
 

1.26.12.  A solução deve permitir interação com a tabela SUS (SIGTAP) e outras tabelas de 
procedimentos e insumos da Área de Saúde criadas pelo CISMETRO, sejam para uso no 
atendimento e/ou para uso em pesquisa. 

  
 

1.26.13.  A solução deverá permitir que as mensagens de erro sejam padronizadas.    
 



   
 

 

1.26.14.  A solução deverá permitir a elaboração de formulários/questionários personalizados, 
com recuperação de dados da base de dados e digitação de informações. 

  
 

1.26.15.  A solução deverá permitir a criação de novos relatórios pela equipe técnica do 

CISMETRO, através de gerador de relatórios, que deve ser parte integrante do sistema, 
possibilitando a inclusão no menu e respeitando a política de segurança do sistema, não 
podendo ser uma ferramenta de terceiro. 

  
 

1.26.16.  Deve-se incluir no orçamento o custo para o treinamento dos usuários dos 
municípios que fazem parte integrante do Consórcio Intermunicipal de Saúde na 
Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO, bem como as empresas 

prestadoras de serviços para o consórcio.  

  
 

1.26.17.  A solução deverá permitir o uso de teclas de atalho e teclado, substituindo sempre 
que possível, o mouse. 

  
 

1.27.   INTEGRAÇÃO 

1.27.1.     Todos os custos de desenvolvimento, integração, customização e implantação das 
integrações devem fazer parte da proposta técnica e comercial apresentada a 

CONTRATANTE na podendo gerar custos adicionais. 

  
 

1.27.2.     A solução proposta deverá ser aderente e integrada ao ambiente tecnológico das 

Secretarias de Saúde dos seguintes Municípios que fazem parte do consórcio:  
  

 

·       Amparo - SP 

  
 

·       Arthur Nogueira - SP 

·       Cordeirópolis- SP 

·       Cosmópolis- SP 

·       Holambra- SP 

·       Iracemápolis - SP 

·       Jaguariúna- SP 

·       Monte Mor - SP 

·       Morungaba- SP 

·       Paulínia- SP 

·       Santa Gertrudes- SP 

·       Santo Antônio de Posse- SP 
·       Ipeúna - SP 

·       Limeira - SP 

1.27.3.     Deve permitir interoperabilidade entre os sistemas existentes através de “Web 
Service”.  As bases para a construção de Web services são os padrões XML e SOAP.  

  
 

1.27.4.     O transporte dos dados deve ser realizado normalmente via protocolo HTTP ou 
HTTPS para conexões seguras. Os dados serão transferidos no formato XML, encapsulados 

pelo protocolo SOAP.  A adoção desse padrão visa preservar os investimentos já realizados 
pelas Secretarias Municipais de Saúde dos municípios consorciados, assim como os novos 
sistemas que serão adquiridos. 

  
 

1.27.5.     A solução deve garantir que regras de acesso e segurança das informações 
trocadas entre os sistemas sejam implementadas e seguidas. 

  
 

1.27.6.     A solução deve possuir mecanismos para detectar e identificar paradas ou falhas 
nas conexões dos sistemas integrados de forma automática, gerando logs e alertas. 

  
 

1.27.7.     A solução deve possuir mecanismos para a retomada do trabalho (resume) quando 

das eventuais falhas de conexão com sistemas integrados. Esses mecanismos devem ser 
automáticos e respeitar os estados de fluxo dos processos dos quais eles fazem parte. 

  
 

1.27.8.     Possibilitar a interface do sistema com demais pacotes Office. É desejável ter a 

personalização de documentos. 
  

 

1.27.9.     Informar e detalhar a compatibilidade com o Microsoft Office e Open Office.    
 

1.28.   MIGRAÇÃO DE DADOS E  INFORMAÇÕES  

1.28.1.     Todos os dados imputados no Sistema Contratado são de propriedade do 

CISMETRO, no caso de cancelamento ou rescisão contratual, todos os dados deverão ser 
migrados de acordo com os parâmetros e local definido pela CONTRATANTE no prazo 
máximo de 48 horas, não devendo acarretar custos extras para mesma. 

  
 

1.28.2.     A conversão/migração de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas 
em uso são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização dos mesmos 
pelo Municípios consorciados 

  
 

1.28.3.     Uma comissão designada pelos representantes de cada município consorciado 
realizará testes de integridades dos dados convertidos visando à validação, sendo 
condicionado à liquidação e pagamento de tais serviços. 

  
 

1.29.   BANCO DE DADOS  



   
 

 

1.29.1.     A solução deve possuir interface para operações que suporte minimamente os 

comandos SQL definidos no padrão ANSI-92. Essa interface deve permitir armazenar e 
exportar resultados das queries em formato texto. 

  
 

1.29.2.     A solução deve obrigatoriamente permitir o acesso para leitura e escrita ao banco 
de dados utilizado, de maneira que informações necessárias possam ser extraídas ou 
inseridas. 

  
 

1.29.3.     Disponibilizar para consulta o Modelo de Entidades e Relacionamentos (MER) do 
sistema bem como documentação técnica das Tabelas, Campos, Índices, Relacionamentos.  

  
 

1.30.   INDICADORES E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BI)   
 

1.30.1.     A solução deve apresentar capacidade de pesquisa e manipulação de dados em 

múltiplas perspectivas, para análises das informações relevantes às tomadas de decisão.  
  

 

1.30.2.     A solução deve apresentar capacidade para coletar, organizar, analisar, 

compartilhar e monitorar informações de suporte à gestão de negócio.  
  

 

1.30.3.     A solução deve ser capaz de coletar informações em fontes externas ao sistema, 

como outros bancos de dados ou mesmo arquivos. 
  

 

1.30.4.     A solução deve permitir definir as dimensões, dados e operações a serem 
aplicadas aos dados, para as linhas e colunas dos relatórios, permitindo aumentar ou diminuir 

o detalhamento das informações (drill).  

  
 

1.30.5.     A solução deve ter a capacidade de apresentar relatórios, dashboards e avisos 
interativos preferencialmente em interface Web. O acesso às informações deve estar sujeito 

às regras de autenticação e autorização do sistema. 

  
 

1.30.6.     A solução deve permitir exportar os dados e gráficos apresentados nos relatórios 
nos formatos PDF, em planilha eletrônica e arquivos texto. 

  
 

1.31.   ACESSO AO SISTEMA 

1.31.1.     O sistema deve criptografar as senhas utilizando algoritmo MD5 ou similar.    
 

1.31.2.     A solução deverá possuir um sistema de autorização. Depois de passar pela 
autenticação, os operadores são autorizados a acessar um ou mais subconjuntos de funções 

do sistema, dependendo da característica temporal de acesso. 

  
 

1.31.3.     A solução deve estabelecer a política de controle de acesso através de definição de 
perfis e/ou grupos, baseados nos diferentes papéis da Área de Saúde e permitir que um 

mesmo usuário possa ser mais de um papel com diferentes permissões de uso, garantindo 
sigilo no acesso às informações do prontuário eletrônico. 

  
 

1.31.4.     Controle de usuários e grupos de usuários, com autorizações em nível de função 
em cada tela e em nível de tabelas e campos (o sistema deverá, por exemplo, permitir o 
bloqueio de um único campo em uma determinada tabela em qualquer tela do sistema). 

  
 

1.31.5.     A solução deverá possibilitar o credenciamento dos operadores pelo administrador 

do sistema, que pode enquadrá-lo em um ou mais perfis de acesso. 
  

 

1.31.6.     A solução deverá permitir rastrear as alterações feitas pelo administrador para fins 

de auditoria. Minimamente, a solução deverá armazenar o operador, a data da alteração, IP, 
e qual foi a alteração realizada. 

  
 

1.31.7.     A solução deverá controlar o acesso e fornecer rastreabilidade completa das ações 
dos profissionais utilizando o sistema através de senha ou certificação digital e gravação de 
log de todas as operações realizadas, possibilitando a parametrização de acordo com o nível 

de acesso do usuário e a funcionalidade do sistema. É necessário ter a opção para configurar 
log de tabela. 

  
 

1.31.8.     Possuir mecanismos de monitoração dos eventos de segurança do ambiente 

através de console específica. 
  

 

1.31.9.     Possibilitar a alteração de senha dos usuários do sistema, empresa, prestador e 
cliente.  

  
 

1.31.10.  Possibilitar recuperar a Senha (esqueci minha senha) para usuários do sistema, 
inclusive empresa, prestador e cliente. 

  
 

1.31.11.  Mandatório possibilitar o envio de e-mail com a senha quando solicitado função de 
recuperar senha 

  
 

1.31.12.  É mandatório que o acesso seja feito através de HTTPS.   
 

1.32.   PROPOSTA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

1.32.1.     A  proposta deverá contemplar todos os módulos constantes deste documento sem 
a necessidade de redundância/duplicação de tabelas ou aquisição de quaisquer outros 
programas/sistemas de terceiros, ou seja, o fabricante do sistema deve ser uma única 
CONTRATADA fornecedora. 

  
 

1.32.2.     Para fins de elaboração da presente proposta deve-se considerar o número 
ilimitado de usuários para acesso ao sistema em cloud. 

  
 

1.32.3.     Considera-se que um acesso seja a permissão de uma estação acessar o sistema, 

independentemente da quantidade de módulos que esta estação necessitar utilizar.  
  

 

1.32.4.     A proposta deverá contemplar os seguintes itens:    
 

1.32.4.1.      Solução de SaaS em cloud e deve contemplar a sua utilização pelos municípios 
integrantes do CISMETRO e seus prestadores. 

  
 



   
 

 

1.32.4.2.      A implantação da solução.   
 

1.32.4.3.      Serviços de suporte técnico e manutenção.   
 

1.32.5.     A solução deverá ser implantada e estar inteiramente operacional em 06 (seis) 
meses; 

  
 

1.32.6.     O acompanhamento da implantação e execução do projeto será realizado por 
equipe especializada nomeada pela CONTRATANTE. 

  
 

1.32.7.     Desenvolver as atividades de consultoria e implantação nas dependências da 

CONTRATANTE.  
  

 

1.32.8.     O serviço de implantação deverá contemplar a totalidade da solução, incluindo 
importações de Dados dos Sistemas utilizados pelos municípios integrantes do consórcio 

CISMETRO, que compreende a importação, reorganização e reestruturação dos dados, 
importação da base de dados do cartão SUS e do aplicativo CNES (Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde). 

  
 

1.32.9.     A CONTRATADA deverá fornecer mecanismos e ferramentas que apóiem o 
processo de migração e homologação de dados (atuais e históricos) migrados dos sistemas 
utilizados pelos municípios integrantes do consórcio CISMETRO, para o sistema oferecido.  

  
 

1.32.10.  Os sistemas utilizados pelos municípios integrantes do consórcio CISMETRO 
poderão ser previamente conhecidos pela Contratada através de agendamento prévio de 

horário com o departamento responsável.  

  
 

1.32.11.  A implementação do projeto deverá seguir metodologia adequada com preparação 
de plano integrado do projeto que deverá conter, no mínimo: o termo de abertura do projeto, 

a declaração de escopo do projeto, lista de premissas e restrições, riscos, estrutura analítica 
do projeto, cronograma detalhado, plano de gerenciamento do escopo, níveis de qualidade, 
estrutura da equipe, plano de comunicações, plano para gestão de mudanças. 

  
 

1.33.   SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  

1.33.1.     A CONTRATADA deverá disponibilizar um serviço telefônico para atendimento e 
suporte técnico para os municípios integrantes do consórcio CISMETRO e seus prestadores. 
Este serviço deverá estar disponível de segunda a sexta-feira no horário comercial (8:00 hrs 

às 17:00 hrs), no período da vigência do contrato.  

  
 

1.33.2.     No caso de abertura de chamado, a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio 
que possibilite o registro do problema 24 horas por dia e 7 dias por semana.  

  
 

1.33.3.     Os serviços de suporte técnico que abrangem manutenção corretiva, reparação da 
solução, dúvidas na utilização e atualizações de versões não deverão onerar a 

CONTRATANTE e poderá ser realizado pelos seguintes meios:  

  
 

1.33.3.1.  Atendimento telefônico;   
 

1.33.3.2.  Acesso remoto;   
 

1.33.3.3.  e-mail;   
 

1.33.3.4.  Técnico presencial nas dependências da CONTRATANTE, para resolução de 
problemas relatados.  

  
 

1.33.4.     A manutenção preventiva ocorrerá das 8:00 hrs às 17:00 hrs, de segunda a sexta-

feira, exceto feriados.  
  

 

1.33.5.     No caso de ocorrerem problemas críticos (indisponibilidade total ou parcial da 
solução), a resolução completa deverá acontecer em até 5 (cinco) horas a partir da data e 

horário de abertura do chamado ou da comunicação do problema. Para os problemas não 
críticos (aqueles que não causem a indisponibilidade total ou parcial da solução), a resolução 
completa deverá acontecer em até 2 (dois) dias úteis.  

  
 

1.33.6.     A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, realizar adaptações, integrações e 
adições de softwares ou hardwares à solução, desde que não se altere o funcionamento 

básico do sistema. A CONTRATADA estará obrigada a fornecer todas as informações e as 
documentações necessárias à realização das adaptações, das integrações ou das adições de 
softwares ou de hardwares.  

  
 

1.33.7.     Todas as atualizações, correções e desenvolvimento de novas funcionalidades 
decorrentes de mudanças legislativas (no âmbito municipal, estadual ou federal) devem ser 
atendidas pela CONTRATADA, a qualquer tempo, sem custo para a CONTRATANTE.   

  
 

1.33.8.     A CONTRATADA obriga-se a promover atualização das funções existentes nos 
módulos do SISTEMA, com relação às variáveis alteradas, dentre as quais e sem se limitar 
as de ordem geral, fiscais e das agências reguladoras da Saúde (Anvisa, ANS, SUS). Sendo 

que deverão ser comunicadas, pelo consórcio CISMETRO, por escrito e em tempo hábil a 
CONTRATADA, sobre a necessidade de tais modificações, bem como evitar juntamente com 
a solicitação, a legislação pertinente às atualizações, solicitadas pela CONTRATADA.   

  
 

1.33.9.     A CONTRATADA obriga-se a promover atualização tecnológica do “SISTEMA”, 
fornecendo as novas versões que venham a ser liberadas, desde que contenham alterações, 
acréscimos de rotina ou melhoria de desempenho, o que não inclui a passagem de um para 

outro sistema operacional.  

  
 

1.34.   TREINAMENTO  

1.34.1.     Os treinamentos serão efetuados no município de Holambra-SP em local a ser 

definido pelo CISMETRO. 
  

 



   
 

 

1.34.2.     A CONTRATADA fornecerá em quantidade suficiente os materiais didáticos 

(apostilas e manuais) para os treinamentos abordando todos os seus conteúdos 
programáticos com o foco na solução.  

  
 

1.34.3.     Os treinamentos para os prestadores de serviços CREDENCIADOS – CISMETRO, 
serão realizados em 04 (quatro) turmas com 50 (cinquenta) pessoas em cada turma. 

  
 

Os treinamentos para os prestadores de serviços CREDENCIADOS – CISMETRO, serão 
realizados em 04 (quatro) turmas com 50 (cinquenta) pessoas em cada turma. 

  
 

Da perspectiva do prestador este treinamento deverá abordar os processos e funcionalidades 

da solução, nomenclatura utilizada, a estrutura lógica do sistema, processos, operações, 
parametrização das agendas, indicando dias e horários de trabalho. Também deverão ser 
abordados os procedimentos de envio ao CISMETRO dos serviços e procedimentos 

realizados, consultas, geração de relatórios, entre outras necessárias para a perfeita 
utilização do “SISTEMA”.  

  
 

1.34.4.     Os treinamentos para os Municípios Consorciados serão realizados em 01 (uma) 

turma com 24 (vinte e quatro) pessoas. 
  

 

1.34.5.     O treinamento do pessoal técnico e do administrador da solução (total de 08 (oito) 
pessoas) deverá atender necessidades técnicas e funcionais. Este treinamento deverá 

abordar o modelo conceitual do banco de dados, onde é descrita toda a estrutura do sistema, 
em termos de dados, funções e resultados. Deverá ser apresentada a nomenclatura utilizada, 
a estrutura lógica da solução, a estrutura de parametrização e a de segurança. Também 

deverão ser abordados os procedimentos relacionados à operação técnica, onde são 
descritas todas as operações do sistema, seus objetivos e resultados esperados, instruções 
quanto à preparação dos dados de entrada, solução de problemas, geração de relatórios, 

rotinas de backup, entre outras necessárias para o perfeito suporte ao “SISTEMA”.  

  
 

1.34.6.     O treinamento dos usuários comuns (municípios consorciados e prestadores) 
deverá atender necessidades funcionais da solução. Para tal, um consultor funcional 

habilitado para realizar o treinamento sobre a documentação funcional, deverá ser 
disponibilizado para ministrar aulas de forma a auxiliar os usuários comuns a entenderem a 
documentação da solução.  

  
 

2.    DETALHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES A SEREM APRESENTADAS  

O “sistema” deverá ser composto no mínimo pelos seguintes módulos, cujas características e 

atribuições, mínimas exigidas, de cada módulo seguem descritas em sequência: 
  

 

2.1.   MÓDULO CADASTRO DO PACIENTE 

2.1.1.       A solução deve atender, no mínimo, aos requisitos obrigatórios abaixo:   
 

2.1.2.       Possuir cadastro único para pacientes dos municípios integrantes do consórcio 
CISMETRO. 

  
 

2.1.3.       Integrado com o e-SUS, permitir importar os dados necessários pela criação do 
cadastro no sistema da CONTRATADA. 

  
 

2.1.4.       Possibilitar o cadastro de parentesco, relacionando / vinculando vários pacientes 
por grau de parentesco. 

  
 

2.1.5.       Possibilitar o cadastro de vários tipos de informações tais como:- endereço, 
residência, correspondência, mãe, cônjuge, e-mails, fones e correlatos). 

  
 

2.1.6.       Exigir como obrigatório para o Paciente as informações: Nome, Data Nascimento, 
Nome da mãe e CPF/MF próprio ou do Responsável Legal, quando o paciente não possuir.  

  
 

2.1.7.       Permitir a configuração de obrigatoriedade nas informações por unidade de saúde 
e/ou especialidade / serviço. 

  
 

2.1.8.       Permitir o registro da identificação do paciente na Área de Saúde: N° do Prontuário 
(n ° do Município), N° Pré-Matrícula, N° C.N.S. (Cartão Nacional de Saúde), Identificação do 
paciente em outros sistemas do Consórcio CISMETRO anteriores à implantação da solução. 

  
 

2.1.9.       Permitir o registro dos dados do Paciente: Apelido, Município de Nascimento, Sexo, 
Cor, Dados de vários endereços completos, Estado civil, Nacionalidade, Nome do pai, CBO, 
Escolaridade, RG (número, órgão expedidor, data emissão), CPF, Certidão Nascimento 

(número, folha, livro, termo, data emissão, cartório), Certidão Casamento, Documentos 
Estrangeiros (número, data entrada no Brasil, data naturalização, número portaria 
naturalização), Outros Documentos, Situação Familiar, Profissão, Data cadastramento, entre 

outros. 

  
 

2.1.10.    Permitir consulta do paciente através do número de prontuário, data do 

cadastramento, número de atendimento, nome / sobrenome (fonética), nome da mãe, data de 
nascimento, RG, CPF, CNS, Carteira Nacional de Habilitação, apelido, identificação do 
paciente em outros sistemas do Consórcio CISMETRO, anteriores à implantação da solução.  

  
 

2.1.11.    Permitir a busca de endereço através de CEP ou do CEP através do endereço do 
paciente 

  
 

2.1.12.    Permitir verificar a duplicidade de pacientes no cadastro   
 

2.1.13.    Emitir mensagens de alerta quando houver duplicidade dos dados Cadastrais, 
assim como mecanismos que evitem cadastros duplicados  

  
 

2.1.14.    Permitir atualizar o cadastro de pacientes   
 

2.1.15.    Permitir registrar e controlar convocações de pacientes    
 

2.1.16.    Permitir emitir etiqueta de identificação do paciente com código de Barras    
 



   
 

 

2.1.17.    Possibilitar o uso do CNS e N° de Prontuário no mesmo cartão   
 

2.1.18.    Permitir a visualização da idade do paciente no registro   
 

2.1.19.    Permitir gerar um N° prontuário, identificando se possui ou não Prontuário físico.    
 

2.1.20.    Permitir que os dados do cadastro do paciente que não possui prontuário físico 
(Pré-matrícula) sejam recuperados quando for aberto o prontuário físico com o número de 

matrícula deste paciente. 

  
 

2.1.21.    Permitir a implantação de Identificação Biométrica.   
 

2.2.   MÓDULO CADASTROS GERAIS 

2.2.1.       Permitir o cadastro completo de profissionais e o uso do CNS nos documentos.    
 

2.2.2.       Permitir inclusão de profissional por vínculo empregatício, vínculo contratual, 
especialidade e por unidade de serviço. 

  
 

2.2.3.       Permitir manter Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).   
 

2.2.4.       Permitir o cadastro de outros estabelecimentos/entidades: Hospitais, Secretarias de 
Saúde Municipais, Centros de Saúde, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), PSFs (Programas 
de Saúde da Família), Vigilância Epidemiológica, DRSs (Diretorias Regionais de Saúde), 

SRTNs (Serviços de Referência em Triagem Neonatal), AMEs (Ambulatórios Médicos de 
Especialidades)entre outros, contemplando endereço, município, contatos, e-mails e demais 
dados necessários). 

  
 

2.2.5.       Permitir identificar a abrangência de serviços /programas atendidos pelo 
CISMETRO nos diversos estabelecimentos / entidades (DRSs, municípios, locais de 
nascimento, solicitantes/locais de coleta). 

  
 

2.2.6.       Permitir       o      cadastro     de      enfermarias, especialidades, unidades     de 

atendimento/serviços/programas, unidades da área de saúde, áreas de atuação.  
  

 

2.2.7.       Permitir o cadastramento de leitos por especialidade, indicando o estado (Ativo 
ocupado, Ativo Vago e Inativo). 

  
 

2.2.8.       Permitir registrar/consultar dados recebidos das DRSs (Diretorias Regionais de 

Saúde) relacionados aos nascidos vivos no mês em cada município. Permitir utilizar esses 
dados para identificar a cobertura de serviços / programas, entre outros, nos municípios 
tratados. 

  
 

2.2.9.       Permitir cadastro de procedimentos, exames, CID 10, CID9 (apenas para histórico), 
SNOMED. 

  
 

2.2.10.    Permitir o cadastro de procedimentos e grupos cirúrgicos com os respectivos 

códigos. 
  

 

2.2.11.    Permitir o cadastro de feriados e dias de não atendimento   
 

2.3.   REGULAÇÃO 

2.3.1.       Possibilita atribuir cotas através de recursos pactuados pelos municípios 

integrantes do consórcio CISMETRO para agendamento de consultas, exames e 
procedimentos de cada especialidade; 

  

2.3.2.       Deve verificar no momento da autorização/agendamento a existência de cotas 

disponíveis conforme os recursos pactuados pelos municípios com o consórcio CISMETRO e 
o critério definido para utilização da respectiva cota programada; 

  

2.3.3.       Permitir a configuração da programação de consultas e exames por quantidade e 
por valor orçado para determinado período;   

2.3.4.       Permite agendar as consultas, exames e procedimentos para cada prestador, ou 

especialidade. O sistema mostrará os horários disponíveis mais próximos do prestador que 
tem esta vaga; 

  

2.3.5.       Deve alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na 

última consulta ou exame agendado;   

2.3.6.       Permite visualizar as agendas de cada prestador indicando dias e horários de 
trabalho;   

2.3.7.       Permite guardar todo o histórico de consultas e exames agendadas para cada 
paciente, permitindo a consulta deste histórico no momento do agendamento, controlando as 

consultas e exames agendados, cancelados, realizados e não realizados  
  

2.3.8.       Permite controlar as consultas e exames realizados, não realizados, cancelados e 

ativos de cada prestador em um determinado período (através de relatório)   

2.3.9.       Permite indicar automaticamente o status de consulta e exame não realizada 
quando um paciente não comparecer à mesma, ficando a falta descrita no seu histórico, o 
sistema deve guardar todo o histórico de consultas e exames agendados para cada paciente, 

permitindo a consulta deste histórico no momento do agendamento. 

  

2.3.10.    Permite agendamento de consultas para pacientes que ainda não possuem 
cadastro.    

2.3.11.    Deve permitir envio de SMS (Short Message Service) diretamente para o celular do 
paciente com um lembrete da consulta ou exame contendo os dados do prestador, data, 

hora, médico e local; 
  

2.3.12.    Permitir cadastrar modelos de orientações ao paciente de acordo com o 
procedimento e estabelecimento do prestador, no momento do agendamento   



   
 

 

2.3.13.    Permite cadastrar previamente a tabela de procedimentos do CISMETRO e SUS 

(SIA/SUS)-SIGTAP.   

2.3.14.    Permitir o controle das listas de espera de consultas e exames por prioridade  
  

2.3.15.    Permite emitir relatório de pacientes agendados que não compareceram, tendo 
como opções: período, especialidade, prestador, municípios e região;   

2.3.16.    Permite a reprogramação de agenda de prestadores para outros prestadores ou 

para outras datas;   

2.3.17.    Reagendar consulta ou exame automaticamente para pacientes que tiveram sua 
consulta ou exames cancelados pelo prestador, indicando se existe outro prestador que 

tenha disponibilidade no mesmo dia e horário ou qual o próximo dia livre;  

  
 

2.3.18.    Permitir o bloqueio de período de agendamentos de exames por prestador, exame 
específico ou todos os exames atendidos na unidade; 

  
 

2.3.19.    Possibilitar acompanhar a demanda reprimida para cada especialidade médica, 
através de seu monitoramento. 

  
 

2.3.20.    Permitir registrar o CID10 na solicitação da consulta ou exame.    
 

2.4.   FATURAMENTO DE CONSULTAS – SADT - CIRURGIAS – INTERNAÇÕES – PLANTÕES 

2.4.1.       Calcular o valor a ser faturado por cada Guia de Encaminhamento e Ordem de 

Execução de acordo com as regras de cada prestador credenciado. 
  

 

2.4.2.       Relacionar todos os procedimentos realizados no paciente, de acordo com as 
tabelas negociadas com os prestadores. 

  
 

2.4.3.       Controlar as especialidades que o prestador tem autorização para o atendimento, 

conforme negociações com cada serviço credenciado. 
  

 

2.4.4.       Permitir consulta da Tabela de Valores do CISMETRO, com acesso público e 
tabela atualizada AMB, CBHPM, e SIGTAP, com acesso restrito . 

  
 

2.4.5.       Permitir emissão de relatório de fechamento de faturas, conforme formato exigido 
pelo consórcio CISMETRO. 

  
 

2.4.6.       Permitir emissão de relatórios de produtividade.   
 

2.4.7.       Permitir emissão de relatórios administrativos.   
 

2.4.8.       Permitir a produção de contas parciais.   
 

2.4.9.       Permitir o controle e recurso das glosas aplicadas.   
 

2.4.10.    Permitir visualizar os recursos de glosa por perfil.   
 

2.4.11.    Permitir emissão de relatórios de contas faturadas e as serem faturadas por 
competência.  

  
 

2.4.12.    Permitir relatórios contábeis para controle de pagamentos efetuados e em aberto.    
 

2.5.   MÓDULO FATURAMENTO 

2.5.1.       Integrado com o cadastro de pacientes e cadastros gerais dos municípios 
integrantes do consórcio CISMETRO. 

  
 

2.5.2.       Permitir realizar o faturamento dos serviços e procedimentos realizados pelos 

prestadores do CISMETRO. 
  

 

2.5.3.       Permitir o acompanhamento diário da avaliação da produção dos prestadores do 

CISMETRO, com os seguintes dados: procedimentos e grupos de procedimentos, quantidade 
programada, quantidade produzida, valor programado, valor produzido. 

  
 

2.5.4.       Permitir rastreabilidade dos lançamentos do faturamento.   
 

2.5.5.       Possibilitar o recebimento e armazenamento de documentos em formato PDF 

referente aos serviços e procedimentos realizados e faturados pelos prestadores do 
CISMETRO e anexá-los de forma automática aos mesmos. 

  
 

2.5.6.       Sistema deve disponibilizar funcionalidade que permita fazer as consistências das 
contas de acordo com as regras do CISMETRO. 

  
 

2.5.7.       Permitir lançar e contabilizar, automaticamente, exames, procedimentos e 

consultas automaticamente no faturamento. 
  

 

2.5.8.       Permitir consulta de programação orçamentária.   
 

2.5.9.       Permitir consulta do faturamento global por especialidade, origem e cidade.    
 

2.5.10.    Permitir a emissão de Relatório de Atendimento, com a validação pelo usuário.    
 

2.6.   AGENDA DE EXAMES, CONSULTAS E PLANTÕES 

2.6.1.       Integrado com o cadastro de pacientes e cadastros gerais utilizados pelos 
municípios integrantes do consórcio CISMETRO. 

  
 

2.6.2.       Permitir cadastrar a programação de atendimento de cada especialidade, unidade 

de atendimento, consultório e/ou profissional que presta atendimento individual ou por grupo, 
considerando os dias e horários de atendimento, quantidade de vagas e duração do 
atendimento por tipo de vaga. 

  
 

2.6.3.       Permitir a definição e alteração do horário previsto para chegada, tempo de 

atendimento (consultas e exames), quantidade de atendimentos de caso novo e retorno, 
  

 



   
 

 

quantidade de encaixes e atendimentos extras conforme especialidade, unidade de 

atendimento, consultório e profissional. 

2.6.4.       Gerenciar agenda estabelecendo horários, volume de pacientes, período de 
funcionamento / indisponibilidades de serviços oferecidos, exceções aos horários disponíveis.  

  
 

2.6.5.       Permitir abrir horários especiais ou eventuais para dias específicos (consultas 
extras/plantões). 

  
 

2.6.6.       Permitir cadastrar e configurar os recursos necessários nos itens de agendamento 
que serão necessários para a sua execução (consultórios, equipamentos, aparelhos entre 

outros) conforme o perfil do profissional. 

  
 

2.6.7.       Permitir o cadastro dos motivos de ausência de um profissional de saúde, de uma 
equipe em uma especialidade. 

  
 

2.6.8.       Permitir o bloqueio de agendas por especialidade, ambulatório, consultório e/ou 
profissional, com registro de motivos de ausência e suas justificativas para bloqueio com a 
opção de escolha de intervalos de horários ou dias, possibilitando sua remarcação.  

  
 

2.6.9.       Permitir o bloqueio de atendimento/consultas/agendamento e plantões pelo 
CISMETRO. 

  
 

2.6.10.    Permitir agendar plantões, consultas, procedimentos, exames e equipamentos 

utilizando vários critérios: especialidade, unidade de atendimento, consultório e/ou 
profissional específico, exibindo quais os horários disponíveis para o atendimento, 
diferenciando casos novos e Retornos. 

  
 

2.6.11.    Permitir, ao agendar, escolher uma especialidade, unidade de atendimento e horário 
possibilitando determinar qual profissional tem esta vaga. 

  
 

2.6.12.    Permitir agendar as consultas, procedimentos e equipamentos para um profissional 

específico, uma especialidade, por unidade de atendimento e consultório,  
  

 

2.6.13.    Permitir registrar a forma da realização do agendamento: nas diversas unidades de 

atendimento da área da saúde do Consórcio CISMETRO. 
  

 

2.6.14.    Permitir o agendamento em lista de espera para qualquer especialidade e por 

prioridade. 
  

 

2.6.15.    Permitir agendar utilizando o recurso de lista de espera por desistência de um 
horário mais recente. 

  
 

2.6.16.    Permitir controlar os pedidos de agenda que não serão atendidos, nem por lista de 
espera, possibilitando indicadores de demanda reprimida. 

  
 

2.6.17.    Possibilitar agendamento de vários membros da família para a mesma data. Os 
membros da família devem estar vinculados ao cadastro do paciente por grau de parentesco. 

  
 

2.6.18.    Agendar múltiplos procedimentos/atendimentos e/ou horários para o mesmo 
paciente, com frequência de período de acordo com regras estabelecidas. 

  
 

2.6.19.    Permitir agenda de tratamento com agendamento automático de todas as seções 
previstas. 

  
 

2.6.20.    Controlar agendamento de exames e procedimentos que são pré-requisitos para 
outros exames. 

  
 

2.6.21.    Gerenciar status do agendamento (agendado, compareceu, faltoso, suspensa pelo 
médico, erro de agendamento e entre outros), atualizados pelos diversos módulos de 
atendimento. 

  
 

2.6.22.    Possibilitar o cancelamento automático ou não de agendamentos com datas 
posteriores a óbitos, transferidos, altas ou outras intercorrências, considerando regras de 
parametrização por unidade de saúde / especialidade / unidade de atendimento.  

  
 

2.6.23.    Permitir o acesso à agenda, pelo PACIENTE, PREFEITURA, CREDENCIADOS e 
CISMETRO, através de autorização definida no perfil do usuário. 

  
 

2.6.24.    Permitir o envio de lembretes aos pacientes, comunicando os seus próximos 

atendimentos agendados, registrando a sua confirmação. 
  

 

2.6.25.     Permitir transferir horários de um único paciente ou de vários agendamentos para 

outra data. 
  

 

2.6.26.    Permitir histórico de variações de programação de agenda e seus respectivos 
motivos. 

  
 

2.6.27.    Permitir que o template de agenda ( modelo a ser seguido, com uma estrutura pré 
definida)e todos os horários futuros relativos à agenda sejam transferidos de um prestador de 
serviços/profissional de saúde para outro. 

  
 

2.6.28.    Permitir que os prontuários sejam requisitados de forma automática através do 
agendamento realizado. 

  
 

2.6.29.    Permitir solicitação, automática, de agendamentos de consultas, exames, 
procedimentos e imagens. 

  
 

2.6.30.    Permitir agendamento de mais de uma pessoa em um mesmo horário, data e 

agenda, visando o atendimento em grupo. 
  

 

2.6.31.    Identificar, ao agendar, se há mais de um agendamento posterior no mesmo 
ambulatório para o mesmo paciente, alertando através de mensagem se deseja excluir o 

outro agendamento ou transferi-los para uma única data. 

  
 

2.6.32.    Armazenar todo o histórico de consultas agendadas para cada paciente, permitindo 
a visualização deste histórico no momento do agendamento, controlando as consultas 

agendadas, canceladas, realizadas e não realizadas de cada usuário bem como os motivos 
de cancelamento/reagendamento. 

  
 



   
 

 

2.6.33.    Permitir gerenciar volume de trabalho: O sistema efetua o cálculo da produtividade 

do profissional de saúde na unidade de atendimento, controlando os atendimentos realizados 
(agendados, com encaixes e extras), não realizados, cancelados e ativos em um determinado 
período. 

  
 

2.6.34.    Registrar o comparecimento, com horário de chegada, a falta e possíveis erros no 
agendamento. 

  
 

2.6.35.    Listagens/impressão dos mapas diários de consultas de cada profissional, com 
vinculação automática ao Faturamento. 

  
 

2.6.36.    Possibilitar a emissão/envio de lembrete de atendimento, para o paciente, contendo 

os dados do atendimento (data, hora, unidade de atendimento, profissional e consultório) e 
telefone/e-mail/informações de contato do serviço. 

  
 

2.6.37.    Estabelecer protocolo com orientações (gerais e de preparo) ao paciente por 

unidade de atendimento. 
  

 

2.6.38.    Emitir GUIA DE ENCAMINHAMENTO de agendamento a ser entregue ao paciente, 
com seus dados pessoais, dados do atendimento, dados de contato do serviço (telefone, e-

mail e correlatos) e orientações, conforme protocolo por Unidade de atendimento.  

  
 

2.6.39.    Permitir registrar, no agendamento, informações como o tipo de recurso (médico/ 

especialidade/ equipe), a data da agenda, hora do atendimento, número identificador do 
atendimento, paciente, tipo de consulta (subsequente, extra, reconsulta), telefone de contato, 
origem se for o caso, (preparos e campo para registro de outras observações), a data e hora 

que foi feito o agendamento. 

  
 

2.6.40.     Permitir a identificação do responsável pelo agendamento.    
 

2.6.41.    Permitir informar se um determinado exame agendado necessitará de anestesista.    
 

2.6.42.    Notificar os prestadores de serviço relevantes sobre a necessidade de serviços de 

transporte ou de intérprete para um horário. 
  

 

2.6.43.    Possibilitar processo de reagendamento de pacientes que tiveram sua consulta 
cancelada por afastamento do médico, indicando se existe outro profissional que tenha 

disponibilidade no mesmo dia e horário ou então qual o próximo dia livre. 

  
 

2.6.44.    Permitir fazer a transferência de um procedimento agendado de uma data para 

outra. 
  

 

2.6.45.    Exibir alertas para não permitir o agendamento de atendimentos para um recurso 
ausente e ainda, quando já existirem atendimentos agendados, permitir a realização de 

processo de reagendamento. 

  
 

2.6.46.    Emitir relatório de pacientes agendados que não compareceram, com possibilidade 
de emissão por período e por unidade de atendimento ou profissional agendado.  

  
 

2.6.47.    Listar casos para remarcação (faltosos) e agendamento, exibindo status de 
prioridade e dados de contato do paciente. 

  
 

2.6.48.    Exibir calendário da agenda por unidade de atendimento e profissional.   
 

2.6.49.    Permitir o cadastramento de dias de não atendimento dos diversos serviços, 

incluindo feriados, possibilitando inclusive escolher por especialidade, médico ou recurso.  
  

 

2.6.50.    Permitir agendamento por prioridade.   
 

2.6.51.    Permitir o agendamento dos seguintes serviços: ambulatórios, procedimentos 
especializados, cirurgias, procedimentos ambulatoriais, sessões (quimioterapia, fisioterapia, 
psicologia, hemodiálise, pré-natal, orientação genética, planejamento familiar, triagem, entre 

outros), grupos, exames de imagem e exames laboratoriais. 

  
 

2.6.52.    Permitir o agendamento global de sessões, conforme regras de protocolos.    
 

2.6.53.    Permitir recalcular as próximas datas agendadas, quando ocorrer alteração da data 

de uma das sessões. 
  

 

2.6.54.    Permitir o agendamento por unidade de atendimento/consultório (independente do 

profissional) e também por profissional. 
  

 

2.6.55.    Permitir configurar data limite para agenda/unidade de atendimento, obedecendo ao 
prazo máximo estabelecido para agendamento de cada unidade de atendimento, não 

ultrapassando esse limite na procura de vagas. 

  
 

2.6.56.    Permitir agendar na primeira data disponível ou em uma data específica, verificando 
os vários itens a serem agendados. 

  
 

2.6.57.    Permitir consultar as próximas vagas disponíveis, para o caso de o paciente não 

poder aceitar as vagas exibidas na opção. Deve haver paginação das opções.  
  

 

2.6.58.    Permitir escolher o dia da semana e período preferidos.   
 

2.6.59.    Permitir agendar todos os atendimentos de diversas unidades de atendimento de 

uma única vez, na mesma tela para um mesmo paciente e a mesma data.  
  

 

2.6.60.    Permitir informar durante o agendamento quando o paciente já estiver agendado 
naquela unidade de atendimento. 

  
 

2.6.61.    Permitir informar durante o agendamento que o paciente já fez aquele exame e seu 

resultado ainda está dentro do prazo de validade, possibilitando o acesso ao registro do 
exame realizado anteriormente. 

  
 

2.6.62.    Permitir informar no agendamento de um retorno, os atendimentos anteriores e que 

não obteve alta, no mesmo ambulatório. 
  

 

2.6.63.    Permitir o agendamento e reagendamento para qualquer unidade de atendimento, 

levando em consideração os exames/consultas a ele vinculados. 
  

 



   
 

 

2.6.64.    Permitir o cancelamento de um agendamento, levando em consideração os 

exames/consultas a ele vinculados. 
  

 

2.6.65.    Tratar o conceito de perfil (conjunto de diversos exames) e o agendamento do perfil, 
possibilitando a reserva de horário diferenciado para estes exames. 

  
 

2.6.66.    Emitir relação dos pacientes agendados em determinados períodos com a finalidade 
de separar e distribuir os prontuários para os diversos serviços. 

  
 

2.6.67.    Gerar informações sobre os agendamentos (previsão de atendimento) e o custo 
conforme Tabela de Valores do CISMETRO para o Faturamento. 

  
 

2.6.68.    Controlar a exibição e uso de uma mesma vaga nos diversos Equipamentos 
utilizados, simultaneamente, no agendamento. 

  
 

2.6.69.    Permitir que as vagas cadastradas sejam divididas em cotas a serem configuradas 

por unidade de saúde/especialidade/unidade de atendimento. 
  

 

2.6.70.    Permitir alterar e excluir a programação de atendimento das unidades de 
atendimento com justificativas. 

  
 

2.6.71.    Permitir, periodicamente, a geração de vagas disponíveis para o próximo período, 
baseando-se no último período cadastrado. 

  
 

2.6.72.    Permitir consultar o histórico do paciente, bem como seus agendamentos futuros, 
durante o agendamento de qualquer unidade de atendimento. 

  
 

2.6.73.    Gerar, automaticamente, uma solicitação de reagendamento no sistema de 
Regulação e Serviço Social, quando ocorrer um reagendamento de qualquer atendimento.  

  
 

2.6.74.    Permitir utilizar uma única vaga para um mesmo paciente que fará vários exames 
laboratoriais, quando esses exames utilizarem o mesmo material de coleta.  

  
 

2.6.75.    Permitir marcar todos os exames laboratoriais, com materiais de coleta diversos, 
solicitados para o paciente, para o mesmo dia. 

  
 

2.6.76.    Permitir consultar os agendamentos de um paciente exibindo detalhes, filtrando por 
número de prontuário, nome, período de agendamento e/ou identificação do paciente em 
outros sistemas anteriores à implantação da solução. 

  
 

2.6.77.    Permitir consultar a programação da agenda por vários parâmetros: unidade de 
atendimento, data a ser atendido, nome do paciente, profissional, especialidade e nº de 
cartão SUS, exibindo detalhes dos agendamentos. 

  
 

2.6.78.    Permitir registrar a falta do paciente no serviço agendado, controlando o índice de 
absenteísmo de cada unidade de atendimento. 

  
 

2.6.79.    Permitir atualizar o cadastro de pacientes.   
 

2.6.80.    Permitir, a partir de listas emitidas, agendar para recoleta e/ou consulta, pacientes e 

familiares que obtiveram resultados de exames que geraram convocações pendentes.  
  

 

2.6.81.    Permitir a consulta e emissão da relação de todos os casos "Para Agendar", que 

são os casos com convocação pendente e ainda não foi realizado o agendamento. 
  

 

2.7.   CREDENCIAMENTO 

2.7.1.       Além das funcionalidades acima descritas devem a elas serem acrescidas as 
especificidades do regime de credenciamento, conforme Resolução 01/2016, do CISMETRO, 
com os seguintes acréscimos. 

  
 

2.7.2.       Disponibilizar planilha de resumo dos credenciamentos;   
 

2.7.3.       Permitir o Cadastramento da tabela de valores do CISMETRO para 
credenciamento; 

  
 

2.7.4.       Permitir a elaboração do termo de execução dos serviços;   
 

2.7.5.       Permitir a elaboração da guia de encaminhamento e ordem de execução de 
serviços; 

  
 

2.7.6.       Disponibilizar o cadastro e acompanhamento dos credenciamentos e credenciados 
e prestação de serviços, disponibilizando todas as informações necessárias para o devido 
gerenciamento do gerenciamento dos certificados de credenciamento e termo de execução 
de serviços, tendo em vista o cadastramento dos prestadores e sua habilitação aos serviços;  

  
 

2.7.7.       Permitir o acompanhamento das etapas previstas na legislação pública para o 
controle dos processos de credenciamento; 

  
 

2.7.8.       Permitir a geração de modelos / minutas em especial de: Certificado de 
Credenciamento; Termo de Execução de Serviços; Ordem de Execução de Serviços e Guia 
de Encaminhamento. 

  
 

2.7.9.       Permitir o controle dos prazos e andamento do termo de execução de serviços 
durante toda a sua vigência; 

  
 

2.7.10.    Permitir informar início e fim de execução, início e fim de vigência, valores, 

processo, dentre outros dos termos de execução de serviços; 
  

 

2.7.11.    Permitir o envio de mensagens de e-mail e alertas informando sobre a proximidade 

de término de credenciamento para que o CREDENCIADO possa antecipar-se ao processo 
de renovação ou preparar uma nova contratação, em conformidade com parâmetros pré-
definidos; 

  
 

2.7.12.    Permitir o registro de pagamentos efetuados e a efetuar de cada credenciado;    
 

2.7.13.    Permitir a associação de processos de origem e processos subsequentes, bem 
como processos de pagamento;  

  
 



   
 

 

2.7.14.    Permitir o controle de cauções e garantias;   
 

2.7.15.    Permitir cadastro e controle dos itens que compõem o TERMO DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO ; 

  
 

2.7.16.    Permitir o controle do histórico de modificações;   
 

2.7.17.    Permitir a visualização e controle de indicadores financeiros (planejamento de 
empenhos, valores empenhados, valores liquidados e pagos); 

  
 

2.7.18.    Permitir efetuar o registro do extrato credencial, retificações, descredenciamento, 

suspensão, cancelamento, renegociações, penalizações, multas, glosa, agenda, emissão de 
guias de encaminhamento, ordens de execução de serviços, recebimentos, liquidações e 
pagamentos;   

  
 

2.7.19.    Permitir a fiscalização e o controle e execução dos serviços credenciados;    
 

2.7.20.    Permitir o armazenamento de termos de execução de serviços, ordem execução de 
serviços, guia de encaminhamento, certificado de credenciamento e aditivos em formato PDF; 

  
 

2.7.21.    Permitir a gestão de termo de credenciamento e check-list;   
 

2.7.22.    Permitir cadastrar documentos e certidões com as suas respectivas datas de 
validade; 

  
 

2.7.23.    Possibilitar o controle dos prazos de vencimentos das certidões emitindo alertas aos 
gestores envolvidos; 

  
 

2.7.24.    Possibilitar a suspensão e bloqueio de agenda do credenciado em caso do não 

envio das certidões com datas válidas de forma automática; 
  

 

2.7.25.    Permitir o armazenamento de documentos e certidões em formato PDF;   
 

2.7.26.    Permitir acesso a documentos digitalizados conforme alçadas/níveis pré-

determinados; 
  

 

2.7.27.    Permitir o controle gráfico de vigência e financeiro do termo de credenciamento;    
 

2.7.28.    Permitir a parametrização e armazenamento de consultas, relatórios, tabelas 

gerenciais e gráficos; 
  

 

2.7.29.    Possibilitar o registro das ocorrências verificadas durante a vigência com as 
providências adotadas para correção, inclusive prazos fixados; 

  
 

2.7.30.    Permitir a implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU   
 

2.7.31.    Permitir implantação de Sistema de Avaliação de Atendimento pelo Usuário, com a 
emissão de relatórios, por credenciado, município e por procedimento, entre outros. 

  
 

2.7.32.    Permitir implantação de Sistema de Reclamações à ouvidoria municipal, por 
município e a fiscalização do CISMETRO, concomitantemente.   

  
 

2.7.33.    Permitir a inserção do edital de credenciamento, possibilitando  a alteração, 
adequação, correção necessária à publicação. 

  
 

2.7.34.    Permitir a inserção do aviso de credenciamento.   
 

2.7.35.    Permitir o cadastro de pesquisas de preços e levantamento dos custos do 
fornecimento aprovados no processo para anexar ao edital de credenciamento. 

  
 

2.7.36.    Consultas / Relatórios 

2.7.36.1.           Permitir consulta/relatório de credenciados por: tipo de procedimento, por 

nome, palavra-chave; 
  

 

2.7.36.2.           Permitir emissão de relatório de avaliação de desempenho;   
 

2.7.36.3.           Permitir consulta/relatório com os ramos de atividade cadastrados;   
 

2.7.36.4.           Permitir emissão de relatório da relação de credenciados cadastrados com as 
seguintes  informações e utilização das mesmas como filtros de impressão: Razão social ou 
nome; CNPJ (pessoa jurídica); Nome fantasia (pessoa jurídica); Endereço completo 

(logradouro, número, bairro, complemento, CEP, cidade e estado); Números de telefones e 
fax; Home page; E-mail; Data inicial das atividades; Capital social; Atividades oferecidas 
(relacionadas ao cadastro de ramos de atividades); Documentos com data de validade 

(relacionadas ao cadastro de tipos de documento); Dados dos representantes da empresa; 
Dados dos sócios 

  
 

2.7.36.5.           Permitir a geração de relatórios contendo informações pendentes dos 

credenciados;  
  

 

2.7.36.6.           Permitir a geração de relatórios dos credenciados suspensos ou bloqueados;    
 

3.    MÓDULOS NÃO CONTEMPLADAS NESTE ESCOPO INICIAL E QUE PODERÃO SER IMPLANTADOS DE MANEIRA 

INTEGRADA AOS MÓDULOS ADQUIRIDOS  

3.1.   MÓDULO DE CUSTOS NÃO ATENDE 
 

3.2.   GESTÃO DE MATERIAIS  ATENDE 
 

3.3.   LICITAÇÃO   
 

3.4.   PORTAL DE COMPRAS    
 

3.5.   O Sistema deverá permitir a integração de novos módulos indicados neste item.  ATENDE 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atestamos que a empresa ________________, inscrita no CNPJ n° ____________, sediada a 
Rua ______________ n° _____, bairro _________ em Campo Grande/MS neste ato 
representado pelo Sr. _______________, nacionalidade _________, estado civil _______, 
portador da Carteira de Identidade nº _________-SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) sob o nº _________________, residente e domiciliado na cidade de 
________/MS compareceu às dependências doCISMETRO __________, situada na Rua 
________________ n° ____ Bairro ___________, tendo apresentado (demonstrado) os 
Sistemas relacionados ao presente Pregão Presencial nº ______/2019 – Processo 
administrativo _________/2019, para fins de cumprimento às exigências editalícias, 

 
 
(  ) Da demonstração dos aplicativos restou sedimentada o ATENDIMENTO DOS 
REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PARA CADA MÓDULO INTEGRANTE DO 

SISTEMA. 
 
(  ) Da demonstração dos aplicativos restou sedimentada o NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL 
DOS REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PARA CADA MÓDULO INTEGRANTE DO 

SISTEMA. 
 

   _________/SP, _____ de __________ de2019 

 
 

____________________________________ 
              Tecnologia da Informação 

 
 

___________________________________________________ 
CISMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 
ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

(em papel timbrado da licitante) 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF 
nº _____________, representante legal daEmpresa ________________________ (nome 
empresarial), interessado em participar do Pregão Presencial nº ___/___, DECLARO, sob as 
penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante 
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 
licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, 
no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes 
da abertura oficial das propostas; e 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a 

coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, 
nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual 
nº 60.106/2014, tais como:  

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 
a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a) frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  o  
caráter  competitivo  de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público;  



   
 

 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificações  ou  
prorrogações  de  contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

(Local e data). 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 


