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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 4/2019 

PROCESSO 53/2019 

 

DATA: 10/12/2019  

HORÁRIO: 9he30min 

TIPO: Menor Preço Global         

OBJETO: Contratação de Serviços de Cessão de Licenciamento de Uso de Sistema Informatizado 
de Gestão e Controle do Faturamento de Procedimentos e Medicamentos do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ). 
 

ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ (CISCAI)  

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ (CISCAI), pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Ramiro Barcelos, 1249, Sobreloja, Centro, Montenegro/RS, 
inscrito no CNPJ sob n.º 07.662.324/0001-34, neste ato representado pelo Presidente, Sr. 

CARLOS ALBERTO FINK, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que estará realizando o PREGÃO PRESENCIAL N.º 4/2019, do Tipo Menor Preço 
Global, conforme as disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas:  

 

1. DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

1.1. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  

 

1.2. A sessão do processamento do pregão será realizada pelo Pregoeiro e Comissão de 

Licitações, na Sala de Reuniões do CISCAÍ, sito à Rua Ramiro Barcelos, 1249, Sobreloja, Centro, 
Montenegro/RS, no dia 10/12/2019, iniciando-se os trabalhos às 9he30min. 

 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da 

sessão pública na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.  

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O objeto desta licitação consiste na contratação de empresa para os serviços de Cessão de 

Licenciamento de Uso de Sistema Informatizado de Gestão e Controle do Faturamento de 
Procedimentos e Medicamentos, sem limitação de usuários, a ser disponibilizado ao CISCAÍ, aos 

municípios consorciados e às empresas credenciadas ao licitante, com serviço de instalação, 
manutenção e suporte técnico aos usuários, conforme especificado no Anexo I – Termo de 

Referência, do presente edital. 

 

2.2. O presente objeto será licitado por menor preço global dos sistemas, os quais deverão 

atender todas as exigências indicadas neste edital, em especial ao disposto no Termo de 

Referência, Anexo I, além dos demais serviços descritos no referido Termo.  
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Somente poderá participar desta licitação a empresa que comprovar o atendimento às 
condições de habilitação deste edital e seus anexos. 

 

3.2. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem:  

a) em recuperação judicial ou extrajudicial;  

b) em processo de falência;  

c) em impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
3.3. Fica vedada à CONTRATADA, a subcontratação de terceiros, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas, para o fornecimento e manutenção dos sistemas e demais serviços, referidos no 
objeto do presente Edital. 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

4.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 

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

 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer dentro do 
prazo ora estabelecido.  

 

4.3. Eventuais pedidos de esclarecimentos ou impugnações poderão ser apresentados 
presencialmente ao Pregoeiro do Consórcio, no CISCAÍ, localizado na Rua Ramiro Barcelos, 1249, 

Sobreloja, Centro, Montenegro/RS, durante o horário de expediente, qual seja, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, bem como fica admitida a correspondência 
eletrônica através do e-mail ciscai@hotmail.com, com o aceite do destinatário, como forma de 

comunicação entre as partes, inclusive no que se aplica à contagem de prazos, com a ressalva 
contida no item 10.16. 

 

4.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).  

 

4.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, se for o caso. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

5.1. A proponente poderá credenciar representante à licitação através de documento que lhe 

confira poderes para manifestações, impugnações e renúncia ao direito de interpor recursos, 
devendo ser entregue em separado dos envelopes 1 e 2, devendo apresentar os seguintes 

documentos:  

 

5.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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5.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, do qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados no item 5.1.1., que comprove os poderes do 

mandante para a outorga.  

 

5.1.3. Declaração firmada por representante legal da empresa, dando ciência de que a 

licitante cumpre plenamente com os requisitos de habilitação. 

 

5.1.4. O documento de credenciamento referido no item 5.1. deverá estar 

acompanhado de cópia da cédula de identidade ou documento equiparado do representante à 
licitação (representante legal ou procurador).  

 

5.2. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um poderá representar apenas uma credenciada.  

 

5.3. Ocorrendo a suspensão da sessão do pregão e marcada nova data para seu prosseguimento, 

será assegurado às licitantes a substituição do seu representante legal junto à Comissão de 
Licitações, mediante a disponibilização dos documentos previstos acima para o credenciamento. 

 

5.4. Na ausência ou incorreção de documento que importe a irregularidade de representação, o 
representante poderá proceder a entrega dos envelopes do proponente (habilitação e 

proposta), contudo não poderá representá-lo durante a sessão, não podendo exercer os 

poderes para manifestações, especialmente quanto à oferta de lances e a interposição de 
recursos.  

 

5.5. Atendendo os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, as empresas deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, “declaração firmada por contador (modelo ANEXO VIII) ou documento emitido 
por órgão competente (Junta Comercial ou Receita Federal), de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte”, expedido no prazo de até 90 (noventa) dias de 

antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes. 

 

5.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o 

disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, “declaração firmada por contador (modelo 

ANEXO VIII) ou documento emitido por órgão competente (Junta Comercial ou Receita Federal), 

de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte”, expedido no prazo de 

até 90 (noventa) dias de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

6.1. As licitantes deverão apresentar os documentos de proposta e habilitação em 2 (dois) 
envelopes distintos, fechados e lacrados, com o nome ou razão social, contendo externamente, 

obrigatoriamente, a indicação de seu conteúdo, do seguinte modo:  
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Ao 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 

Envelope n.º 1 – Proposta 

Pregão Presencial n.º 4/2019 

Empresa:..................................................... 

 

Ao 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 

Envelope n.º 2 – Habilitação 

Pregão Presencial n.º 4/2019 

Empresa:..................................................... 

 

6.2. Para efeito de apresentação, todos os documentos deverão ser encaminhados em sua 

forma original ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor do CISCAÍ; exceto os 
extraídos via internet, que poderão ser submetidos à consulta, a fim de verificação de sua 

exatidão e validade. 

 

6.3. As autenticações poderão ser feitas em cartório ou no CISCAÍ, durante o horário de 
expediente, qual seja, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até 1 (um) dia 

de antecedência à sessão inaugural. 

 

6.4. Todos os documentos desta Licitação, inclusive todas as correspondências e comunicações 

eventualmente trocadas, deverão ser redigidos em Língua Portuguesa (idioma oficial).  

 

6.5. Todos os documentos retirados da internet que não possuam data específica de validade 

deverão ser emitidos com limite máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à abertura do processo 

licitatório.  

 

7. DA PROPOSTA (ENVELOPE N.º 1) 

 

7.1. As licitantes deverão apresentar suas propostas em 1 (uma) via, datilografada/digitada, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado do particular, ou na falta deste, em papel 
branco, assinadas pelo representante legal, datadas, assinadas, com o nome e razão social da 

proponente, mesmo CNPJ indicado no documento exigido na subcondição 8.1.5, endereço, 

telefone e e-mail atualizados, devendo ser elaboradas em conformidade com o modelo anexo 
a este Edital (Anexo II): 

 

a) A Proposta de Preços apresentada nos moldes do Anexo II (Formulário Padrão para 
preenchimento da Proposta) deverá ser preenchida de forma legível, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, datada e assinada por representante(s) legal(is) da empresa, sob pena de 

desclassificação. 

 
a.1) No caso de a licitante apresentar a Proposta de Preços em formulário 

próprio, deverá obedecer rigorosamente o descritivo do(s) item(ns), sem qualquer alteração 
quanto à característica do(s) mesmo(s), sob pena de desclassificação do(s) item(ns) onde 
apresentaram-se. 
 

b) Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, 
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comerciais, trabalhistas, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os 
equipamentos, objeto desta licitação. 
 

b.1) Também serão considerados nos preços propostos, todos os custos com os 
serviços de fornecimento e instalação do Ambiente Computacional: instalação do SGBD 
(Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados). 
 

c) Consideram-se por encargos, referente à proposta ou tributos (impostos, taxas), 
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, os 
instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de 
material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessórios e/ou 
necessárias, não especificadas neste edital. 
 

d) Os preços serão considerados completos e suficientes para a implantação dos 
sistemas, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 
 

7.2. Valores a serem cotados: 

a) o preço unitário, por sistema, para implantação/conversão; 

b) o preço unitário, por sistema, para os serviços mensais; 

 
7.2.1. O Valor Total Global da Proposta, resultante do somatório dos itens a seguir: 

a) o total para os serviços de implantação/conversão;  

b) o produto resultante de 12 (doze) meses do custo mensal para o fornecimento 
com reservas e manutenção; 

 
7.2.2. Prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sessão inaugural. 
 

7.3. O valor total global da proposta admitida não poderá ser superior ao citado no item 1.4 do 

Termo de Referência, observando-se o disposto no item 9.2 deste Edital. 

 

7.4. Com a apresentação da proposta, a proponente automaticamente aceita e sujeita-se às 
cláusulas e condições do presente edital.  

 

7.5. A proposta que não contemple a integralidade dos itens proposto será desconsiderada. 

 

8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 

 

8.1. Para a habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:  

 

8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresário individual e ou Eireli; 
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b) 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; 

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

d) 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. 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que o respectivo 
quadro de pessoal cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme 
determina a Lei Federal n.º 9.854/99.  

 

8.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, relativas ao 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade quanto aos tributos federais, abrangendo inclusive os relativos 
à seguridade social, e a divida ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda; 

e) Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011). 

 

8.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, emitida pelo 

distribuidor da comarca da sede do licitante, nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias que 

antecederam à sessão; 
 

b) Certidão Negativa de Títulos e Protestos emitida há pelo menos 30 (trinta) dias 
da data da licitação. 

 

8.1.4 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

a) Declaração da licitante designando qual o SGBD que será utilizado na plataforma dos 
sistemas, e, no caso em que o banco seja diferente do PostgreSQL (Banco utilizado pelo CISCAÍ),  
deverá ser anexada a documentação (em português) que comprove os requisitos do SGBD 
exigidos no Termo de Referência. 

b) Comprovação de aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e 
semelhante em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de 1 
(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo conter a 
identificação do contratante e do contratado, o tipo ou natureza dos serviços, o período de 
execução e a descrição dos serviços executados e suas quantidades. 
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c) Atestado de visita técnica, que será realizada com agendamento prévio através 
do e-mail ciscai@hotmail.com ou pelo telefone (51) 3632 1497, para verificação dos 
equipamentos e condições de instalação e utilização dos sistemas, sendo realizada até 2 (dois) 
dias úteis antes da disputa, devendo constar no Envelope nº 2 - Habilitação. 

d) Declaração da licitante de que possui equipe técnica suficiente para prestação do 
serviço ora licitado, contendo, no mínimo, 3 (três) profissionais de nível superior com formação 
em área de informática e/ou ciências contábeis, comprovando-se por meio de diplomas, 
certificados, cópia de CTPS ou contrato de trabalho e/ou documento equivalente que comprove 
vínculo com a empresa. 

e) Declaração de que os Sistemas ofertados atendem as características técnicas 
especificadas no ANEXO I do Edital e conforme verificado na visita técnica. (Modelo - Anexo IX). 

f) Declaração de que tomou conhecimento do Edital e seus anexos, da minuta de 
contrato, de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta 
licitação (Servidor, computadores, periféricos, rede física, banco de dados, sistemas/módulos 
existentes e outros), assinada pelo representante legal da empresa. 

 

8.2. Todos os documentos retirados da internet que não possuam data específica de validade 

deverão ser emitidos com limite máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura 

do processo licitatório (data de recebimento e abertura dos envelopes). 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA E ETAPAS DE LANCES 
  

9.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, o pregoeiro realizará o credenciamento 
das interessadas ou seus representantes legais, as quais deverão: 

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, ou carta de credenciamento (ANEXO 
III) poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais 
atos do certame; 

b) apresentar, ainda, DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (ANEXO V), de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. A não 
apresentação da declaração fora dos envelopes n.ºs1 e 2 implica na eliminação automática do 
certame; 

c) apresentar o envelope contendo a Proposta de Preços (envelope 1); 

d) apresentar os documentos de Habilitação (envelope 2). 

 9.2. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão 
Pública do Pregão, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas, 
verificando a aceitabilidade quanto ao objeto, e condições estabelecidas neste Edital e Anexos 
classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas 
em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço. 

  
9.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem 9.2, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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9.4. Será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão 
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
  
9.5. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as 
demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, 
será realizado sorteio para determinação da ordem dos lances. 
  
9.6. Os lances serão pelo MENOR PREÇO GLOBAL, desde que a proposta tenha sido 
apresentada e esteja de acordo com as especificações constantes deste Edital e seja 
compatível com o preço de mercado. 
  
9.7. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado 
para efeito de ordenação das propostas. 
  
9.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
  
9.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado pelo CISCAÍ. 
  

9.9.1. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e 
seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o 
Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor. 
  
9.10. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 
44 §2º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, sendo assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas que atenderem ao disposto no item 5.5.1 deste edital. 
 

9.10.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais 
ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
  
9.11. Ocorrendo o empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 
proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame; 

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte 
ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.10.1 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 
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9.12. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 9.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 
  
9.13. O disposto nos itens 9.10 a 9.12 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
 
9.14. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os 
“Documentos de Habilitação”, durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da 
apresentação no certame). Após, as empresas poderão retirá-los no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para ofertar lances 
verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de interposição 
de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes. 
  
9.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos. 
  
9.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações e 
Contratos do CISCAÍ. 
  
9.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 

10. DA HABILITAÇÃO, AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a 

respeito.  

 

10.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias.  

 

10.3. O CISCAÍ realizará com a empresa licitante vencedora, às expensas da licitante, antes da 
assinatura do contrato, um teste de conformidade da solução ofertada para verificar a 

conformidade da mesma. O objetivo é comprovar se a solução realmente atende 

satisfatoriamente a todas os requisitos mínimos obrigatórios e características descritas no 
Termo de Referência deste edital. 

 

10.4. O CISCAÍ se reserva o direito de avaliar, todos os requisitos obrigatórios e/ou aqueles que 
julgar necessário, dentre todos os apresentados no Termo de Referência. 

 

10.5. Caberá ao licitante a responsabilidade de providenciar os equipamentos necessários para a 
realização do teste de conformidade, assim também como o acesso à Tecnologia 2G, 3G, 4G ou 

outros se necessário. O CISCAÍ, disponibilizará o espaço para realização do mesmo. 
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10.6. Caso a solução da licitante não seja aprovada no teste de conformidade, a mesma será 
desclassificada, sendo convocadas para a realização deste teste as demais licitantes, por ordem 

de classificação.  

 

10.7. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital e consequente 

aprovação no teste de conformidade, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o presente objeto, para o qual apresentou proposta. 

 

10.8. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica.  

 

10.9. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 
para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro 

dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

10.9.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 

fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro, podendo, o recurso 
ser considerado inepto. 

 

10.9.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 

decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de 
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.  

 

10.10. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

 

10.11. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o item à licitante vencedora do certame.  

 

10.12. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases pré-estabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e 
pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob 
pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a 

recursos.  

 

10.13. No caso de microempresa e/ou empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n.º 

123, de 2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta 

deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. E terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 2 

(dois) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.  
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10.14. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério do CISCAÍ, desde que 

seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O 
pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

 

10.14.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 10.13, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Edital, sendo facultado ao CISCAÍ convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

10.15. O benefício de que trata o item 10.13 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno 

porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 

 

10.16. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados no CISCAI, presencialmente ao 
Setor de Licitações e Contratos, localizado na Rua Ramiro Barcelos, 1249, Sobreloja, Centro, 

Montenegro/RS, durante o horário de expediente, qual seja, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h às 17h. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela autoridade competente 
sempre que não houver recurso.  

 

11.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, de acordo com o art. 49 da Lei 

Federal 8.666, de 1993.  

 

11.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 

ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Presidente. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO 

 

12.1. Após a homologação do resultado da licitação, a licitante vencedora será convocada para 
assinar o Termo de Contrato, tendo a mesma o prazo de 5 (cinco) dias úteis para proceder a 

assinatura do instrumento, prorrogável, por uma vez, por igual período, quando solicitado 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo CISCAÍ, sob pena de 
decair o direito à contratação.  

 

12.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do Contrato, o CISCAÍ poderá 
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência eletrônica, para que sejam devolvidas 

assinadas pelos correios no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou entregues pessoalmente no Setor 

de Licitações e Contratos, localizado na Rua Ramiro Barcelos, n.º 1249, Sobreloja, Bairro Centro, 
Montenegro/RS. 

 

12.3. É facultado ao CISCAÍ, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 

quanto aos preços, ou revogar a licitação.  
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12.4. A recusa injustificada em assinar o Contrato caracteriza inexecução total do objeto e 
acarretará à licitante vencedora multa aplicada sobre o valor total de sua proposta financeira, 

suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com o CISCAÍ pelo 

prazo de 2 anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

13.1. A vigência do contrato assinado em decorrência desta licitação será de 12 (doze) meses 
consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato.  

 

13.2. O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei 

n.º 8.666, de 1993. 

 

14. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

14.1. O valor dos serviços de que trata o presente contrato poderá ser reajustado anualmente, 

tomando-se por base a variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado, IGP/M 

editado pela Fundação Getúlio Vargas, desde a data da assinatura do contrato.  

 

14.2. Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista 

à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após um ano, a contar da data 
da contratação, sempre observando os itens do Edital, onde as eventuais solicitações deverão 

fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, 

porém de consequências incalculáveis, bem como, de demonstração analítica de seu impacto 
nos custos do contrato e em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que 

deverá acompanhar a solicitação do contratado. 

 

15. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. A empresa deverá efetuar a implantação da solução computacional, configurada e em 
pleno funcionamento, conforme cronograma descrito a seguir, contados em dias corridos a 

partir da emissão da Ordem de Serviço. 

 

15.2. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para implantação, conversão e 

entrega dos sistemas em pleno funcionamento, podendo, mediante justificativa técnica, este 

prazo ser prorrogado por igual período. 

 

15.3. A CONTRATADA poderá faturar a mensalidade 30 (trinta) dias após a entrega definitiva dos 

sistemas em funcionamento. 

 

15.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as instruções contidas neste Edital e no 

Termo de Referência (Anexo I). 
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16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
n.º 01.01.04.122.0002.2001.3.3.3.9.0.40.00.00.00.00-117 e 

01.01.04.122.0002.2001.3.3.3.9.0.40.06.00.00.00-1171. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a implantação dos sistemas e o 
valor do fornecimento e manutenção será efetuado mensalmente, até o 5.º dia útil do mês 

subsequente ao da execução dos serviços. 

 

18. DO FORO 

 

18.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação fica eleito o Foro da Comarca de 
Montenegro, com renúncia expressa a qualquer outro.  

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Comissão de Licitações, proceder, em qualquer 

fase da licitação, as diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo.   

 

19.2. A critério do CISCAÍ, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 1993.  

 

19.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 
deste pregão, sujeitando a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666, de 

1993.  

 

19.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

prestados pelo Pregoeiro e membros da Comissão de Licitações, servidores do CISCAÍ.  

19.5. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente, que decidirá com base na 
legislação em vigor.  

 

19.6. O CISCAÍ se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em 
parte, por ilegalidade ou interesse público justificado, sem que caiba indenização de qualquer 

espécie.   

 

19.7. Em homenagem ao novo Código de Processo Civil, todos os prazos neste edital serão 
contados em dias úteis. 

 

20. ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL 

 

ANEXO I – Termo de Referência;   

ANEXO II – Proposta de Preço;  

ANEXO III – Modelo de Credenciamento;  
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ANEXO IV – Minuta do Contrato; 

ANEXO V – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO VI – Atestado de visita técnica; 

ANEXO VII – Declaração de Cumprimento ao Art. 7º da CF; 

ANEXO VIII – Declaração de Enquadramento ME e EPP; 

ANEXO IX – Declaração de Atendimento as Características Técnicas Especificadas. 
 

 

Montenegro, 25 de novembro de 2019.  

 

 

 

CARLOS ALBERTO FINK 
Presidente do CISCAÍ 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Pregão Presencial nº 4/2019 

Tipo: MENOR PREÇO 

 

 

1. OBJETO  
 

Sistema Informatizado de Gestão e Controle do Faturamento de Procedimentos e 
Medicamentos do CISCAÍ/RS. 

Consiste na utilização de sistema informatizado com os módulos e rotinas descritos 

neste termo de referência conforme abaixo:  

 

 

1.1 REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO SISTEMA E MÓDULOS 

 

a) o sistema deverá importar a Tabela de Procedimentos do SIGTAP – Datasus, 
assim como a tabela de CBOs (Códigos Brasileiros de Ocupação) utilizadas pelo Datasus;  

b) o sistema deverá utilizar banco de dados gratuito, com tecnologia SGBD – 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados, baseado no conceito de transações, mantendo a 
integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware;  

c) o sistema deverá funcionar em ambiente de total compatibilidade e integração 
com o ambiente gráfico Microsoft Windows, e rodar em qualquer microcomputador que seja 
compatível com o Sistemas Operacionais Microsoft Windows mais recentes.  

d) o sistema deverá permitir acesso simultâneo de usuários;  

e) o sistema deverá possuir rotina de backup do banco de dados, o qual deverá ser 
executado automaticamente em horários previamente agendados;  

f) o sistema deverá possuir cadastro de usuários e senhas, e registrar todas as 
entradas (login) e saídas (logoff), gravando as respectivas data, hora e o usuário;  

g) os relatórios apresentados pelo sistema deverão estar no formato gráfico, para 
serem impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a sua visualização em tela, e 
deve ser permitido salvá-los em arquivos PDF para posterior impressão, também deve permitir 
selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na rede, 
possibilitando escolher o número de cópias a serem impressas e demais opções disponíveis na 
impressora;  

h) para operacionalização, os usuários deverão poder efetuar a entrada de dados 
somente via sistema;  

i) o sistema deverá ter suas atualizações disponíveis na internet, página da 
Contratada e/ou outro indicado por esta;  
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j) o sistema deverá possuir gerador de relatórios com possibilidade de exportar o 
resultado das consultas para os aplicativos MS-Word e MS-Excel nos formatos .XLS, .XLSX, .DOC, 
.DOCX, .TXT, .RTF, .PDF.  

k) o Sistema deverá possibilitar o envio e o recebimento das informações 
armazenadas no banco de dados local de cada usuário (Municípios, Empresas, Consórcio) para 
uma máquina “SERVIDOR” indicado pelo CISCAÍ/RS, proporcionando a comunicação, troca e 
integridade das informações. 

l) os sistemas e módulos deverão integrar com os sistemas já utilizados pelo CISCAÍ 
(Sistema de Orçamento, Contabilidade, Empenhos; Controle de Tesouraria; Controle de 
Patrimônio; Controle de Licitações, Compras e Contratos; Módulo Licitacon; Portal de 
Transparência Pública e Acessibilidade). 

 

1.2 IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA NO CONSÓRCIO 

 

A CONTRATADA deverá implantar e dar treinamento do sistema e módulos no CISCAÍ, aos 

municípios consorciados e às empresas credenciadas, sem ônus adicionais, a fim de explanar 
todas as funcionalidades do sistema e esclarecer dúvidas que os usuários vierem a ter.  

O treinamento constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de toda a 
documentação em nível de usuário, capacitação para uso TOTAL dos sistemas ofertados. 
 

1.3 MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

 

A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte aos usuários, com recurso de 

atendimento pelos meios de telefone, e-mail, Chat ou outra ferramenta, para atender as 
demandas da CONTRATANTE e/ou dos Municípios consorciados e/ou prestadores de serviços.  

 

a) a CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, 
informações e/ou dados que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos 
serviços;  

 

b) a CONTRATADA deverá responder as consultas feitas pelo meio que melhor 
convier à CONTRATANTE, quer seja in loco, telefone, internet, entre outros, sem quaisquer ônus 
adicionais a CONTRATANTE, no horário compreendido das 8h às 12h e das 13h às 18h.  

 

c) os atendimentos fora do horário especificado no item anterior serão feitos 
mediante solicitação prévia da CONTRATANTE;  

 

d) a CONTRATADA compromete-se a atender as chamadas da CONTRATANTE para 
averiguação de problemas do Sistema no prazo mínimo de 2 (duas) horas, contadas do 
recebimento das mesmas; 

 

e) Constatado problema nos sistemas, a CONTRATADA compromete-se a corrigi-lo 
no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, desde que não necessite alteração nas fontes 
dos sistemas, caso contrário, a empresa deverá estipular o prazo necessário para a correção.  

 

1.4. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS - VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS  

 

O Valor máximo a ser pago na licitação será: 
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Item Descrição dos itens/serviços 
Valor 

Unitário 
Quant. 

Valor para 

12 meses 

1 a) Implantação do Sistema Informatizado de 
Gestão e Controle do Faturamento de 

Procedimentos  

R$ 2.500,00 1 R$ 2.500,00 

2 b) Cessão de uso mensal R$ 1.650.00 12 R$ 19.800,00 

3 a) Implantação do Sistema Informatizado de 

Gestão de Medicamentos  

R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 

4 b) Cessão de uso mensal R$ 800,00 12 R$ 9.600,00 

TOTAL GLOBAL PARA 12 MESES (Implantação + custo mensal)   R$ 33.900,00 

 

1.5 DOS ELEMENTOS TÉCNICOS:  

 

Os elementos técnicos descritos neste instrumento são necessários para assegurar que a 
contratação se dê de forma satisfatória, com a qualidade requerida, visando a contratação de 

Licença de uso e serviço de Implantação, Conversão (Migração) dos dados existentes e 

treinamento do Sistema de Gerenciamento do Faturamento de Serviços de Saúde e 
Medicamentos a ser utilizado no Consórcio, Municípios Consorciados e Prestadores de Serviços.  

 

I - Módulo Administrativo  

 

1) Cadastramento de municípios consorciados, podendo informar para cada 
município o nome da pessoa para contato, o telefone, CNPJ, população, observações gerais e a 
possibilidade de cadastrar diversas secretarias municipais e diversos locais de trabalho dentro de 
cada secretaria municipal; 

2) Estabelecimento de limites financeiros mensais de autorizações de 
procedimentos para cada município, bloqueando o município de fazer autorizações caso o limite 
do período esteja excedido.  

3) Cadastramento das empresas prestadoras de serviços (endereço, CNPJ, múltiplos 
telefones e e-mails, conta bancária, CNES, profissionais habilitados, CBO, etc) e demais dados 
solicitados pela CONTRATANTE. 

4) Cadastramento de profissionais cadastrados, com código, nome, CPF, Cartão SUS 
e demais dados solicitados pela CONTRATANTE.  

5) Cadastramento da descrição de cada serviço licitado, com código, nome, valor, e 
demais dados solicitados pela CONTRATANTE.  

6) Cadastramento de grupos de procedimentos, com código e nome.  

7) Cadastramento da relação profissionais x empresas x procedimentos/serviços, 
onde deverá ser informado quais profissionais atendem em cada empresa e quais procedimentos 
são efetuados por cada profissional naquela empresa.   
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a) Um profissional pode pertencer a uma ou várias empresas, e pode realizar um 
ou vários procedimentos, mas obrigatoriamente deverá estar pertencendo a uma empresa e 
realizar no mínimo um procedimento. 

b) A informação dos procedimentos efetuados por cada profissional poderá ser 
individual ou por grupo de procedimentos, dessa forma, para um profissional bioquímico, por 
exemplo, não será necessário lançar um a um todos os procedimentos que ele faz, podendo 
informar ao sistema apenas que ele realiza o grupo de procedimentos chamado “Exames 
Laboratoriais”, e o sistema automaticamente grava para ele todos os procedimentos deste 
grupo.  

8) Rotina para envio automático de bases cadastrais para municípios e empresas 
conveniadas. Nesta rotina será enviado arquivo no formato XML (padrão internacional para troca 
de informações entre sistemas) para um servidor de arquivos web (FTP) a ser disponibilizado pela 
CONTRATANTE, sendo que neste arquivo conterá todos os dados cadastrados referente aos 
municípios consorciados, empresas, profissionais e procedimentos/serviços, para que 
posteriormente estes dados sejam importados nos outros módulos do sistema.  

9) Rotina para recepção de dados de municípios e empresas, onde deverá ser 
importado todos os dados referentes aos procedimentos autorizados pelos municípios, e 
também dos procedimentos realizados pelos profissionais/empresas.  

10) Geração de relatórios gerenciais, com informações sobre os municípios, 
pacientes, empresas, profissionais e procedimentos/serviços, autorizados, realizados e não-
realizados. A CONTRATADA deverá também criar todos os relatórios que venham a ser 
solicitados pela CONTRATANTE com base nos dados gravados no banco de dados do sistema.  

11) Rotina de faturamento, onde serão consolidados os valores gastos por município 
e gerado relatório para ser enviado aos municípios conforme modelo atual adotado pela 
CONTRATANTE. Também deverá gerar relatórios para as empresas relativo aos serviços 
prestados por estas e valores devidos.   

12) Deverá o sistema gerar boletos bancários padrão Febraban para cobrança aos 
municípios, podendo estes dessa forma efetuarem os pagamentos da fatura mensal na rede 
bancária. 

13) O sistema deverá importar a Tabela de Procedimentos do SIGTAP – DATASUS, 
assim como a Tabela de CBOs (Códigos Brasileiros de Ocupação) utilizadas pelo Datasus. 

14) O Sistema deverá ter todos os dados necessários para gerar o BPA (boletim de 
Procedimento Ambulatorial) e SAI (Sistema de Informações Ambulatoriais). 

15) Geração de Relatórios de Demonstrativo IRRF por município e Demonstrativo 
DIRF por entidade.  

16) Lançamento das tabelas de serviços com a vinculação de acordo com os 
contratos firmados dos serviços contratados x empresas prestadoras de serviços x profissionais 
habilitados com possibilidade de alterações (exclusão ou inclusão de serviços e profissionais) a 
qualquer momento, de acordo com os termos aditivos aos contratos emitidos; 

17) Leitura dos dados das guias padrão de autorização de serviços através de código 
de barras e/ou QR Code; 

18) Possibilidade de lançamento de fatura, no caso de falta de registro por parte do 
município; 
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19) Relatórios diversos, como serviços autorizados, serviços realizados, por data, por 
tipo de serviço, por empresa prestadora de serviços, por município, por munícipe, por 
profissional habilitado, etc; 

20) Lançamento, controle e verificação de saldo dos empenhos orçamentários 
emitidos pelos municípios; 

21) Geração do arquivo mensal para envio do BPA (Boletim de Procedimento 
Ambulatorial) automático e realizar todas as importações e atualizações de todos os arquivos 
necessários do DATASUS; 

22) Vínculo da nota fiscal das empresas prestadoras de serviços com o referido 
relatório de faturamento; 

23) Geração de relatório de faturamento com numeração - empresa prestadora de 
serviços x mês x município; 

24) Receber e entregar dados para integrar as informações com os demais sistemas 
de informática utilizados pelo Consórcio; 

25) Geração de boleto bancário por fatura (empresa prestadora de serviços x mês x 
município), inclusive, de acordo com a necessidade do município, deve ter a possibilidade de 
emitir um boleto bancário por empresa prestadora de serviços x profissional habilitado x mês x 
município; 

26) Possibilitar a utilização de acentos gráficos; 

27) Suporte para todas as empresas credenciadas; 

28) Suporte para todos os municípios integrantes e qualquer secretaria municipal 
que utilizar os serviços fornecidos pelo Consórcio; 

29) Realizar demais relatórios solicitados e adaptações necessárias para a realidade 
deste Consórcio. 

 

II - Módulo Municípios  

 

1) Cadastramento de pacientes, podendo informar para cada paciente o nome, 
número do cartão SUS, data de nascimento, sexo, raça, nome da mãe e do responsável, telefone 
para contato, dentre outras informações solicitadas pela CONTRATANTE.  

2) Rotina para recepção de dados cadastrados e enviados pelo módulo 
Administrativo, onde deverá ser importado todos os dados referentes aos profissionais, 
empresas e procedimentos/serviços, limites financeiros do município, e também dos 
procedimentos realizados pelos profissionais/empresas que foram autorizados pelo município.   

a) A recepção de dados deverá ser automática (sem necessidade de intervenção 
do usuário), toda vez que abrir o sistema, e periodicamente a cada 5 minutos.  

b) Um município não poderá ter acesso a dados do outro.  

3) Rotina para Autorização de Procedimentos, onde será informado o Paciente, 
Entidade e Profissional para onde se está encaminhando, opcionalmente a data e hora da 
consulta caso a mesma já tenha sido marcada, código CID e profissional solicitante. Também será 
informado o(s) procedimento(s) autorizados, sendo que só poderão ser lançados procedimentos 
previamente relacionados a este profissional X entidade no módulo Administrativo.   
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a) Durante o lançamento das Autorizações, o sistema deverá mostrar o valor que 
o município já autorizou no período, e caso tenha sido estabelecido um limite, deverá também 
exibir o saldo restante no período.  

b) Ao confirmar o lançamento, deverá ser impressa Autorização em três vias, 
conforme layout solicitado pela CONTRATANTE, com uma chave única a ser gerada automática e 
aleatoriamente, que será a identificadora do atendimento quando o paciente for na entidade 
prestadora.  

c) Após impressão da Autorização, deverá ser enviado arquivo no formato XML 
ao servidor FTP com dados do procedimento autorizado, para posterior integração com os 
módulos Administrativo e Empresas.  

4) Rotina para Bloqueio de Autorizações, para que possam ser invalidados 
lançamentos já transmitidos mediante informação da data e motivo do bloqueio.  

5) Rotina para Reimpressão de Autorizações, sendo que neste caso deverá constar 
no documento impresso o texto “Documento Reimpresso”.  

6) Rotina para Retransmissão de Autorizações, para os casos em que no momento 
da confirmação da autorização o serviço de internet esteja indisponível, que estes arquivos XML 
possam ser transmitidos no momento em que a internet esteja novamente disponível.  

7) Geração de relatórios gerenciais, com informações sobre os pacientes, empresas, 
profissionais e procedimentos/serviços, autorizados, realizados e não-realizados. A CONTRATADA 
deverá também criar todos os relatórios que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE com 
base nos dados gravados no banco de dados do sistema.  

8) Liberação dos serviços autorizados com emissão de guia padrão de autorização 
de serviços (para cada secretaria municipal) para entrega aos munícipes, contendo o nome 
completo, nº Cartão SUS (para pacientes atendidos nas secretarias municipais de saúde) ou CPF, 
a data e hora do atendimento, vinculando a empresa prestadora de serviços, o endereço, o 
profissional habilitado que irá prestar o (s) serviço(s), e o(s) serviço(s) autorizado(s) a ser(em) 
realizado(s) e faturado(s). Gerando neste mesmo documento um código de barras e/ou QR Code 
para a leitura no Consórcio e um código chave para a empresa prestadora de serviços contendo 
todos os dados da guia padrão de autorização de serviços e um campo para a coleta de 
assinatura do munícipe atendido e/ou responsável; 

9) Controle (relatório) e emissão de guia de autorização padrão dos atendimentos 
realizados em local próprio dos municípios contendo nome, nº Cartão SUS (para pacientes 
atendidos nas secretarias municipais de saúde) ou CPF, vinculando a empresa prestadora de 
serviços e o profissional habilitado que realizou a prestação do(s) serviço(s), assim como o 
serviço prestado; 

10) Para serviços realizados por sessões, o sistema deverá gerar um código para cada 
atendimento; 

11) Lançamento e controle de horas trabalhadas para as empresas prestadoras de 
serviço que recebem por hora trabalhada, com campo para detalhamento dos serviços prestados 
e profissional habilitado que realizou os serviços; 

12) Lançamento e controle dos empenhos orçamentários emitidos para o Consórcio; 

13) Relatórios diversos, como serviços autorizados, serviços realizados, por data, por 
tipo de serviço, por empresa prestadora de serviços, por profissional habilitado, etc; 

14) Possibilidade de gerar um orçamento dos serviços através do Consórcio; 
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15) Suprir as necessidades dos municípios consorciados e suas secretarias municipais 
que surjam após a implantação do sistema, associadas aos serviços prestados através do 
Consórcio CISCAÍ. 

 

III - Módulo Empresas  

 

1) Leitura dos dados das guias padrão através de código, código de barras e/ou QR 
Code para validação de cada comparecimento e/ou prestação de serviço em local próprio da 
empresa ou domicílio. 

2) Relatório/ visualização para controle dos atendimentos realizados. 

3) Rotina para recepção de dados cadastrados e de procedimentos autorizados e 
enviados pelos módulos Administrativo e Municípios, onde deverá ser importado todos os dados 
referente aos municípios consorciados, e também profissionais e procedimentos/serviços com a 
empresa em questão.   

a) A recepção de dados deverá ser automática (sem necessidade de intervenção 
do usuário), toda vez que abrir o sistema, e periodicamente a cada 5 minutos.  

b) Uma entidade não poderá ter acesso a dados da outra.  

4) Rotina para informação da Realização de Procedimentos autorizados nos 
municípios, que somente poderá ser confirmado mediante informação da Chave Única constante 
no documento que é impresso ao confirmar a autorização no módulo Municípios.   

a) Após informação e checagem da Chave é que aparecerá os dados do paciente 
e do procedimento autorizado, podendo a entidade apenas confirmar os procedimentos 
efetuados. Dessa forma a entidade não poderá informar novos procedimentos a não ser os que 
foram digitados no módulo Município.  

b) Antes de confirmar a realização, a Empresa informará a data em que o 
procedimento foi realizado.  

c) Após a confirmação, será enviado um arquivo no formato XML para o servidor 
FTP com todos os dados do procedimento executado, para posteriormente ser importado nos 
módulos Administrativo e Municípios.  

5) Rotina para Retransmissão de Procedimentos realizados, para os casos em que 
no momento da confirmação do procedimento o serviço de internet esteja indisponível, que 
estes arquivos XML possam ser transmitidos no momento em que a internet esteja novamente 
disponível.  

6) Geração de relatórios gerenciais, com informações sobre os pacientes, 
municípios, profissionais e procedimentos/serviços, autorizados, realizados e não-realizados. A 
CONTRATADA deverá também criar todos os relatórios que venham a ser solicitados pela 
CONTRATANTE com base nos dados gravados no banco de dados do sistema.  

7) Suprir as necessidades dos municípios consorciados e suas secretarias municipais 
em relação às empresas prestadoras de serviços que surjam após a implantação do sistema, 
associadas aos serviços prestados através do Consórcio CISCAÍ. 

 

IV – Módulo Medicamentos 
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O Módulo Medicamentos compreende a gestão e controle e a Central de 

Medicamentos do CISCAÍ/RS, devendo constar o seguinte: 

 

a) CADASTROS: 

 
- Cadastro de Municípios 

- Cadastro de Fornecedores 

- Cadastro de Transportadores 
- Cadastro de Produtos/Medicamentos/Materiais 

- Cadastro de Lotes de Produtos/Medicamentos/Materiais 
- Cadastro de Licitações 

- Cadastro de Empenhos  

- Cadastro de Processos 
- Cadastro de Permissões (senhas) 

- Cadastro de Prestadores de Serviços 

 
 

b) CONTROLE DE ESTOQUES: 
 

- Controle de saldos em estoques dos Produtos/Medicamentos/Materiais 

- Controle de saldos por lotes dos Produtos/Medicamentos/Materiais 
- Controle da quantidade pedida e/ou licitada por Produtos/Medicamentos/Materiais 

- Controle da quantidade pedida e/ou licitada pelos municípios 

- Controle de saldos a retirar e/ou retirados por licitação de 
Produtos/Medicamentos/Materiais 

- Controle de saldos a retirar e/ou retirados por licitação de Municípios/Clientes  
- Controle de saldos já separados e não retirados por 

Produtos/Medicamentos/Materiais 

- Controle de saldos já separados e não retirados pelos municípios 
 

c) FATURAMENTO: 

 
- Emissão de Danfes Eletrônica integrada ou não integrada com licitações 

- Entrada das compras automática pelo XML das notas do fornecedor  
- Rateio de itens para os municípios com data de recebimento/lote/vencimento 

- 2.ª via de danfes emitidas 

- 2.ª via de ordens de compra emitidas 
 

d) LICITAÇÕES: 

 
- Sistema de pedidos de medicamentos integrado com o site do Consórcio ou/ opcional 

- O Sistema gera uma planilha do cadastro de medicamentos e esta é enviada aos 

municípios 
- No retorno a planilha é importada para o Sistema 

- O Sistema gera um Resumo para Orçamento (licitação) 
- Integração com os sites ‘pregaobanrisul.com.br’ ‘portaldecompraspublicas.com.br’ ou 

‘bll.org.br’ ou outro que venha a ser utilizado pelo CISCAÍ 

- Integração com a Planilha LICITACON do TCE 
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- Geração de pedido de compras por fornecedor 

- Geração de planilhas a ser anexada ao Edital de acordo com o layout do site 
- Relatório por Município de quantidades pedidas x separadas x retiradas 

- Relação de itens com quantitativos a licitar 

- Importação do resultado da disputa 
- Emissão de ordens de compra para fornecedores 

- Vincular materiais/medicamentos ao número de processo 
 

e) CONTAS A PAGAR/RECEBER: 

 
- Controle de títulos em aberto pelos municípios/Prestadores de Serviços e/ou 

Fornecedores 

- Controle de títulos vencidos ou a vencer por municípios/Prestadores de Serviços e/ou 
Fornecedores 

- Integração com cobrança bancária, remessa e retorno de títulos e baixa automática 
 

f) CONSULTAS EM TELA: 

 
- Consultas em Tela - Atender todas as necessidades do usuário 

 

g) RELATÓRIOS: 
 

- Inúmeros e em desenvolvimento conforme a necessidade do usuário 

- Relatório para empenho 
- Relatório para 2.ª via de empenho 

- Relatório de serviços realizados por mês/ano por município 
- Relatório de serviços por especializações 

- Relatório de boletos emitidos por município 

- Relatório por empenho de materiais retirados e saldos a retirar 
- Relatório mensal/anual de serviços por município 

- Relatório mensal/anual de medicamentos/materiais 

- Relatório de compras realizadas por município e global 
 

h) FINANCEIRO: 
 

- Controle de Danfes emitidas por município com saldo de pagos e não pagos 

- Controle de Mensalidades dos Municípios 
- Controle de Mensalidades do CEO para Municípios 

- Cópia de Danfes 

- Controle de pagamento de boletos de consultas e exames por municípios 
 

i) MATERIAIS: 
 

- Cadastro de itens materiais/medicamentos 

- Requisição de itens materiais/medicamentos 
- Criar pedidos de materiais/medicamentos 

- Vincular pedidos a empenhos 

- Emissão de ordem de compra para fornecedor 
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1.6 ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA E FORMA DE DEMONSTRAÇÃO 
 

a) A empresa licitante deverá garantir que o sistema ofertado possua as 
funcionalidades exigidas no edital.   

 

b) Deverão ser demonstrados, e integralmente comprovados, os itens de acordo com o 
previsto no item 10.4. 

 

Requisitos do Sistema: 

 

Módulos 

1. Consórcio  

2. Municípios 

3. Empresas (Prestadores de Serviço) 

4. Medicamentos 

 

c) Os proponentes não precisam possuir os Sistemas ou Módulos com os nomes 
indicados, nem distribuídos na forma ora especificada, desde que, eles atendam todas as 
exigências especificadas no termo de referência e as necessidades do Consórcio CISCAÍ, sendo as 
exigências comprovadas no Teste de Conformidade. 
 

Montenegro, 25 de novembro de 2019. 
 

 
Carlos Alberto Fink 

Presidente 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇO  

(Formulário para ser preenchido pelo Licitante com os valores da Proposta de Preços) 
 
Ao 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 
Pregão Presencial n.º 4/2019 
 

 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ n.º 

_________________________ e inscrição estadual n.º __________________, estabelecida no(a) 

_______________________________________, para o fornecimento descrito(a)(s) na tabela a 
seguir, de acordo com todas as especificações e condições do Instrumento Convocatório e seus 

Anexos.  

 

Proposta de Preço 
 

 Descrição RS 
Valor 

unitário 

Qtde R$ 
Valor total 
12 meses 

Item Sistemas/Módulos:    

     

1. Implantação do Sistema Informatizado de 
Gestão e Controle do Faturamento de 
Procedimentos;  

R$ ... 1  

2. Cessão de uso mensal do Sistema de 
Faturamento; 

R$ ... 12 meses  

3. Implantação do Sistema Informatizado de 
Gestão e Controle de Medicamentos; 

R$ ... 1  

4. Cessão de uso mensal do Sistema de 
Medicamentos; 

R$ ... 12 meses  

 Subtotais..............................    

   

                                             Totais:   

Valor Total Para Implantação. .................................................................   

Valor Total Mensal - 12 meses. ...............................................................   

Valor Total Global da Proposta.............................   

 
Nos preços propostos, Implantação, fornecimento/manutenção, deverão estar considerados 
todos os custos com os serviços de fornecimento e instalação do Ambiente Computacional:  
Fornecimento e Instalação do SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados). 
 
Validade da Proposta:  (.............) dias 
 

................................., ... de ............... de 2019. 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

 
(Modelo de Credenciamento) 

 
 
Ao 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 
Pregão Presencial n° 4/2019 
 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ......................................................., com sede na .................................................., 
inscrita no CNPJ sob n° .............................., por seu representante legal, Sr(a) 
..................................., através da presente credencial, constitui, para os fins de representação 
perante aos procedimentos do Pregão Presencial n.º 4/2019, realizado pelo Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Rio Caí, o(a) Sr(a) ......................................., portador(a) da cédula de 
identidade sob n° ....................................., com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, 
praticar todos os atos pertinentes a esta modalidade de licitação, e, em especial, declarar a 
intenção ou renunciar ao direito de interpor recurso, prestar esclarecimentos, receber 
notificações e intimações, enfim, em nome desta empresa defender todos nossos direitos e 
interesses. 
 

......................................, .... de ...................de 2019. 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO Nº .../2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019 

FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA 
 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ (CISCAI), pessoa jurídica de direito 
público, com sede administrativa e executiva na Rua Ramiro Barcelos, n° 1249, Centro, 
Montenegro/RS, inscrito no CNPJ n° 07.662.324/0001-34, neste ato representado por seu 
Presidente, Sr. CARLOS ALBERTO FINK, que vai assinado ao final pelo Diretor Executivo, Sr. 
AGENOR RIGON, nos termos da Resolução CISCAÍ n.º 11/2019, aqui denominada CONTRATANTE 
e a empresa ....................................................................., com endereço à ..........................., n.º 
...., Bairro .............. Município/Estado, inscrita no CNPJ n.°.........................., aqui denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, o que segue: 
 
Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas, doravante somente designadas 
CONTRATANTE e CONTRATADA, ajustam o fornecimento e manutenção de sistemas de 
informática (softwares), tendo como fundamento e finalidade na consecução do objeto 
contratado, descrito abaixo, processo administrativo n.º 53/2019, regendo-se pela Lei Federal n.º 
8.666, de 1993, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, assim como pelas condições da 
proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1.1. O objeto desta licitação consiste na Cessão de Licenciamento de Uso de Sistema 
Informatizado de Gestão e Controle do Faturamento de Procedimentos e Medicamentos, sem 
limitação de usuários, a ser disponibilizado ao CISCAÍ, aos municípios consorciados e às empresas 
credenciadas ao licitante, consistindo em: 
 

a) Instalação, implantação, conversão de dados cadastrais, financeiros e os que se fizerem 
necessários; 

 
b) Treinamento e assessoria aos servidores usuários dos sistemas; 

 
c) Suporte técnico e operacional, atendimentos técnicos presenciais, remoto, online, e por 

telefone, conforme especificações no Termo de Referência. 
 

d) Fornecimento e instalação de SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). 
 

e) Demais serviços pertinentes ao pleno funcionamento dos sistemas. 
 
1.2. Entende-se por sistema de computador o material legível por máquina, diretamente 
carregável no equipamento de processamento utilizado pelo CONTRATANTE, doravante 
denominado SISTEMA. 
 
1.3. Os sistemas e módulos deverão integrar com os sistemas já utilizados pelo CISCAÍ (Sistema 
de Orçamento, Contabilidade, Empenhos; Controle de Tesouraria; Controle de Patrimônio; 
Controle de Licitações, Compras e Contratos; Módulo Licitacon; Portal de Transparência Pública e 
Acessibilidade). 
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1.4. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para implantação, conversão e 

entrega dos sistemas em pleno funcionamento, podendo, mediante justificativa técnica, este 
prazo ser prorrogado por igual período. 

 

1.5. A CONTRATADA poderá faturar a mensalidade 30 (trinta) dias após a entrega definitiva dos 
sistemas em funcionamento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 
2.1. Os serviços serão executados conforme condições estabelecidas no ANEXO I – Termo de 
Referência, do respectivo Edital. 
 
2.2. Para o atendimento das estipulações do Edital, o CONTRATANTE se compromete a fornecer, 
sem ônus para a CONTRATADA e durante o horário comercial, os recursos do equipamento, 
pessoal e suporte que se fizer necessário. 
 
2.3. A CONTRATANTE se compromete a usar os SISTEMAS somente dentro das normas e 
condições estabelecidas no contrato e nas especificações funcionais respectivas. 
 
2.4. Obriga-se também a CONTRATANTE, a não entregar os SISTEMAS e nem permitir seu uso por 
terceiros, resguardando da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais pertinentes aos 
sistemas licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, vedando cópias, 
reproduções e divulgação a qualquer título e sob qualquer forma, por qualquer pessoa. 
 
2.5. O CISCAÍ reserva-se o direito de contratar todos os serviços e sistemas ou, parcialmente, de 
acordo com a necessidade que surgir ao longo do período contratual. 
 
2.5.1. Na hipótese de contratação parcial, os serviços e sistemas acrescidos, conforme itens do 
Anexo II, terão seus valores corrigidos nas mesmas épocas e nos mesmos índices aplicados 
àqueles já contratados originariamente, com vistas a preservar o equilíbrio contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CUSTOS: 
 
3.1. Pelos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores: 
 
............................(Conforme proposta). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS: 
 

4.1. O pagamento dos serviços de implantação será efetuado em até 15 (quinze) dias após a 

entrega dos sistemas em pleno funcionamento. 

 

4.2 O pagamento da locação (mensalidade) será efetuado mensalmente, até o 5º dia do mês 

subsequente ao da execução dos serviços. 

 

4.3. Eventuais atrasos por exclusiva responsabilidade do CISCAÍ, sofrerão acréscimos à razão de 
1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die até a data do efetivo pagamento.  
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CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS: 
 
5.1. Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato serão utilizados recursos da 
dotação orçamentária n.º 01.01.04.122.0002.2001.3.3.3.9.0.40.00.00.00.00-117 e 
01.01.04.122.0002.2001.3.3.3.9.0.40.06.00.00.00-1171. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES: 
 
6.1. Os valores pactuados em contrato, não serão reajustados antes de decorridos 12 meses, 
exceto nos casos de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro por motivo ocorrido 
durante a execução do contrato e para o qual o contratado não tenha concorrido. O índice a ser 
adotado para reajuste, após a cada 12 meses, será o IGP-M. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: 
 
7.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente 
instrumento, podendo ser renovado por outros períodos equivalentes, conforme o artigo 57, 
inciso IV, da Lei Federal n.º. 8.666/93, alterada pela Lei Federal n.º. 8.883/94. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DO SISTEMA: 
 
8.1. A CONTRATADA garante que os SISTEMAS licenciados estão de acordo com as especificações 
funcionais e dentro dos padrões legais, gerando satisfatoriamente todos os resultados ali 
mencionados. 
 
8.2. A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer despesas causadas pelo não 
funcionamento temporário dos SISTEMAS, decorrente do uso inadequado dos mesmos; assim 
como não responde perante as autoridades, pelos documentos extraídos através dos mesmos. 
 
CLÁUSULA NONA – DA LEI QUE REGE O CONTRATO: 
 
9.1. O presente contrato é regido em todos os seus termos, pela Lei Federal n.º. 8.666, de 1993 e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: 
 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes situações: 
 

a) se, por culpa da CONTRATADA, esta não prestar os serviços objeto deste contrato, 
garantida a defesa prévia; 
 

b) alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da empresa contratada 
que prejudique a execução do contrato; 
 

c) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Sr. Presidente, exaradas no competente processo administrativo; 
 

d) descumprimento de qualquer cláusula contratual; 
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e) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 
 

f) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 
 

g) atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pelo CONTRATANTE, salvo em 
casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES NA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO 
CONTRATO: 
 
11.1. À CONTRATADA serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 1993, nas 
seguintes situações: 
   

11.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega ou para assinatura do contrato, por 
parte da vencedora, no prazo previsto no edital, contados da data de convocação, feita por 
escrito pelo CISCAÍ, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta. Após esse prazo, poderá ser imputada à CONTRATADA, ainda, a pena prevista no inciso 
III do Art. 87 da Lei Federal n.º. 8.666, de 1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

   
11.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a instalação dos sistemas ofertados, 

além do prazo estipulado neste edital, ou demora para o atendimento às impugnações, pelo 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinquenta 
centésimos por cento), por dia, de atraso ou demora, calculado sobre o valor total da proposta, 
até 5 (cinco) dias consecutivos de atraso ou demora. Após esse prazo, poderá ser rescindido o 
contrato e imputada a CONTRATADA a pena prevista no Art. 87, III, da Lei Federal n.º. 8.666, de 
1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

   
11.1.3. Implantação em desacordo com o contratado, aplicação de multa na razão de 

10% (dez por cento), do valor total da proposta, por infração, com prazo de até 5 (cinco) dias 
consecutivos para adequação. Após 2 (duas) infrações, poderá ser rescindido o contrato e 
imputada à CONTRATADA, a pena prevista no Art. 87, III, da Lei Federal n.º. 8.666, de 1993, pelo 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
11.2. Será facultado ao fornecedor o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa 
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
 
12.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes elegem o Foro da 
Comarca de Montenegro/RS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO TERMO: 
 
13.1. E por estarem assim contratados assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma. 
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Montenegro, ... de ... de 2019. 

 

____________________ 

AGENOR RIGON 
Diretor Executivo do CISCAÍ 
 

 

Contratante     

 

____________________ 

Contratada      

Testemunhas: 

 

________________________________ 

CPF: 

 

________________________________ 

CPF: 
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ANEXO V 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
Ao 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 
Pregão Presencial n.° 4/2019  
 
 
 
 

A (nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.º_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º ________________________e do CPF n.º ___________________, DECLARA para 

fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17/7/2002, que cumprimos 
plenamente os requisitos de habilitação para participar do procedimento licitatório Pregão 

Presencial n.º  4/2019. 

 
 
Por expressa da verdade, firmamos o presente. 

 
 
________________________, ____ de ___________ de 2019. 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VI 
 
 
 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 
Ao 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 
Pregão Presencial n.° 4/2019  
 
 
 
A empresa (razão social) ____________, com sede na cidade de _________, à rua __________, 

n.º________, inscrita no CNPJ sob o n.º ____________, neste ato representada por (nome do 

responsável técnico da empresa que fez a visita) ________________, abaixo assinado, vem por 

meio desta declarar: 

a) que teve acesso a todos os locais e processos adotados pelo CISCAÍ relativos aos sistemas 

de gestão, aos atuais sistemas utilizados, bem como, ao volume de dados atualmente 

existente e que deverão ser convertidos para os novos sistemas que serão ofertados, à 

estrutura de hardware (Servidores de dados, computadores) às demais instruções para 

instalação dos sistemas, necessários para o total atendimento dos serviços a serem 

realizados no CISCAÍ; 

b) que, tendo total ciência dos termos dispostos no Edital e seus Anexos e tendo sanado 

qualquer dúvida existente ao efetuar a presente visita técnica, não alegará nenhum 

obstáculo de caráter técnico ou operacional para a perfeita execução do objeto licitado, 

tendo plenas condições de elaborar a sua proposta de preços de forma condizente com a 

realidade operacional verificada. 

 
___________________________, ____ de _____________ de 2019. 

 
 
 
 
 

 
___________________________________________________  
Assinatura e nome completo do representante do CISCAÍ 

 
 

___________________________________________________  
        Assinatura e nome completo do representante da empresa licitante 
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ANEXO VII 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO REGULARIDADE MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 
 
Ao 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 
Pregão Presencial n.° 4/2019  
 
 
 
(Nome da empresa) ___________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______________, por 

meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. ___________________________________, 

CPF ______________, DECLARA para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93, 
acrescido do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de 
dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 
 
 

 

________________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VIII 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

 
 
 
Ao 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 
Pregão Presencial n.° 4/2019  
 
 
 

 
DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a 

empresa______________________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 

___________________________, está enquadrada como (Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte) ______________________, e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Igualmente, declaro que não existe qualquer impedimento 

entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

________________________, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Contador 
CRC 
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ANEXO IX 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS 
 
 
 
Ao 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ) 
Pregão Presencial n.° 4/2019  
 
 
 
 

A (nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.º_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n.º ________________________e do CPF n.º ___________________, DECLARA que 
atendemos a  todas as características técnicas especificadas no Anexo I do Edital. 

 

 

 

 

 

 
Por expressa da verdade, firmamos o presente. 

 
 
________________________, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 

 
 
 


