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EDITAL DE COLETA DE PREÇO 

Edital nº 14 - Instinto Gnosis 

 

  

O Instituto Gnosis, inscrito no CNPJ sob o no 01.635.117/0001-03, em atenção ao art. 7º 

do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, torna público o presente processo de 

seleção de empresa especializada na prestação de serviço de Implantação, instalação e 

configurações inicias necessárias, gestão de bases do sistema assim como o banco de dados 

interno e na nuvem e o backup completo e incremental periódico que dessa função, 

treinamentos periódicos, novas necessidades de desenvolvimento de relatórios e melhoria de 

funções, e suporte completo 7 dias por semana 365 dias no ano 24 horas, para atendimento ao 

Termo de Colaboração nº 009/2022, celebrado com o Município do Rio de Janeiro.  

 

O presente Instrumento Convocatório rege-se pelo Regulamento de Compras e 

Contratação de Serviços do Instituto Gnosis, que se encontra disponível no sítio eletrônico da 

Instituição.  

 

A aquisição será efetuada pelo proponente que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, 

obedecendo aos critérios do Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção de empresas especializadas na prestação de 

serviço de Implantação, instalação e configurações inicias necessárias, gestão de bases do 

sistema assim como o banco de dados interno e na nuvem e o backup completo e 

incremental periódico que dessa função, treinamentos periódicos, novas necessidades de 

desenvolvimento de relatórios e melhoria de funções, e suporte completo 7 dias por 

semana 365 dias no ano 24 horas, para atender as necessidades do CDC - Centro 

Diagnóstico Carioca, localizado na Rua Dr. Rodrigues de Santana nº 53, Bairro de Benfica, 

conforme disposições constantes no Termo de Referência, visando atendimento ao Termo 

de Colaboração nº 009/2022, celebrado com o Município do Rio de Janeiro. 
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2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Somente poderão participar desta seleção, as empresas: 

2.1.1. Estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital; 

2.1.2. Que explorem ramo de atividade compatível com o objeto cotado. 

 

2.2. Não se admitirá nesta seleção a participação de empresas: 

 

2.2.1. Que estejam sob regime de recuperação judicial ou falência; 

2.2.2. Estrangeiras, que não funcionem no País; 

2.2.3. Que tenham em seu quadro societário, cônjuges ou parentes de Diretores ou 

Conselheiros do Instituto Gnosis. 

 

3. DO PROCEDIMENTO 

 

3.1. O processo de seleção de fornecedores será realizado em duas fases, sendo que a primeira 

consiste na verificação do preço apresentado pelos Proponentes e a segunda na verificação 

da documentação necessária. 

 

3.2. As Propostas de Preço deverá ser entregue por meio eletrônico, direcionado a: 

propostas@institutognosis.org.br. 

 

3.2.1. Os e-mails deverão exibir como “assunto” da mensagem o número do presente Edital e a 

identificação do proponente no corpo da mensagem.  

 

3.3. As propostas de preço deverão ser entregues até o dia 15 de setembro de 2022 às 17:00 

horas. 

 

3.4. Propostas enviadas fora do prazo não serão consideradas. 

 

4. PROPOSTA DE PREÇOS  

 

4.1 A proposta de preço deverá fornecer o valor global para a prestação dos serviços objeto de 

contratação. 

mailto:propostas@institutognosis.org.br
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4.2 Todos os encargos e impostos gerados deverão estar informados detalhadamente dentro 

do preço final apresentado. 

 

4.3 A proposta apresentada deverá conter identificação da pessoa jurídica responsável pela 

mesma (razão social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail); 

 

4.4 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar 

da data de sua apresentação; 

 

4.5 A participação no presente processo, assim como o envio da proposta de preços, implica 

na aceitação plena das condições estipuladas neste Termo e seus anexos; 

 

4.6 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do PROPONENTE, não lhe sendo 

dado o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro argumento não previsto em lei; 

 

4.7 Os preços deverão ser expressos em moeda nacional com, no máximo, duas casas decimais 

após a vírgula. Na elaboração da proposta devem ser computados todos os impostos, 

encargos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer 

outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre 

o objeto da proposta, visando seu pleno atendimento; 

 

4.8  Se alguma proposta de preços enviada contrariar qualquer dispositivo deste Edital a 

mesma será desclassificada; 

 

4.9  Propostas manifestamente inexequíveis serão sumariamente desclassificadas, com base 

nos estudos referenciais preliminares que antecederam o presente procedimento; 

 

4.10 É facultado ao Gnosis, após o recebimento das propostas, tentar negociar possíveis 

reduções com o proponente que apresentou a menor proposta de preço. 

 

5. VENCEDOR 

 

5.1. Constatado o atendimento pleno das exigências deste Edital e seus anexos, será declarado 

vencedor o PROPONENTE que apresentar o menor custo para a execução dos serviços 

descritos no objeto deste Edital e seus anexos. 
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5.2. A realização do presente Edital não obriga o Instituto Gnosis a formalizar a contratação da 

empresa vencedora, podendo o procedimento de seleção ser cancelado, não cabendo 

indenização de qualquer natureza aos participantes. 

 

6. CONTRATAÇÃO 

 

6.1. Declarado o vencedor, seu representante legal será convocado para firmar o contrato 

objeto deste procedimento. 

6.1.1. Caso o adjudicatário no ato da assinatura do contrato recuse-se a assiná-lo, serão 

convocados os proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação. 

6.1.2. Na hipótese de convocação dos proponentes remanescentes, estes deverão manter sua 

última proposta registrada. 

6.2. O representante legal do proponente que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias corridos a contar do 

recebimento da comunicação. 

6.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato, decorrentes 

deste procedimento, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo 

para tal e devidamente fundamentada. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Os interessados poderão obter mais informações sobre as especificações técnicas do objeto 

deste Edital através do e-mail: propostas@institutognosis.org.br.  

 

7.2. Os participantes do presente Edital assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas respectivas propostas. 

 

7.3. Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2022. 

 

Instituto Gnosis 

 

mailto:propostas@institutognosis.org.br


 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
SERVIÇO DE SOFTWARE DE GESTÃO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO – CDC 

 
1. JUSTIFICATIVA  
 
 

Justifica-se a presente contratação por força do Termo de Colaboração nº 009/2022, celebrado 

entre a Prefeitura do Rio de janeiro e o Instituto Gnosis, para o gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Centro Diagnóstico Carioca - 

Unidades Sede e Avançadas. Para a execução de um dos serviços inerentes no objeto 

contratualizado no Termo de Colaboração, se faz necessário a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de Implantação, instalação e configurações inicias 

necessárias, gestão de bases do sistema assim como o banco de dados interno e na nuvem e o 

backup completo e incremental periódico que dessa função, treinamentos periódicos, novas 

necessidades de desenvolvimento de relatórios e melhoria de funções, e suporte completo 7 

dias por semana 365 dias no ano 24 horas, para atender as necessidades do CDC - Centro 

Diagnóstico Carioca, localizado na Rua Dr. Rodrigues de Santana nº 53, Bairro de Benfica, 

administrado pelo Instituto Gnosis, através de Termo de Colaboração com a Prefeitura do Rio 

de Janeiro, de acordo com as condições e especificações constantes neste documento. 

 

2. OBJETIVO 
 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Implantação, instalação e 

configurações inicias necessárias, gestão de bases do sistema assim como o banco de dados 

interno e na nuvem e o backup completo e incremental periódico que dessa função, 

treinamentos periódicos, novas necessidades de desenvolvimento de relatórios e melhoria de 

funções, e suporte completo 7 dias por semana 365 dias no ano 24 horas, para atender as 

necessidades do CDC - Centro Diagnóstico Carioca, localizado na Rua Dr. Rodrigues de Santana 

nº 53, Bairro de Benfica, administrado pelo Instituto Gnosis, através de Termo de Colaboração 

com a Prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com as condições e especificações constantes 

neste documento. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviços de Implantação, instalação e configurações iniciais necessárias, gestão de bases do 

sistema assim como o banco de dados interno e na nuvem e o backup completo e incremental 

periódico que dessa função, treinamentos periódicos, novas necessidades de desenvolvimento 

de relatórios e melhoria de funções, e suporte completo 7 dias por semana 365 dias no ano 24 

horas. O sistema deverá atender a todos os estabelecimentos de saúde ligados a Secretaria 

Municipal de Saúde (próprios e contratados), caracterizando um sistema multi-

estabelecimentos, onde as alterações de parâmetros e regras de um estabelecimento não 

influenciem no funcionamento do sistema para os demais. O sistema deve disponibilizar todas 

as informações clínicas do paciente no PEP, não importando o local de atendimento da rede de 

saúde, permitir controle de grupos de acesso, perfis e permissões para o usuário do sistema. 

Possuir ferramenta web para construção de relatórios. O sistema deve dispor de rotina para 



 

 

realizar a importação e atualização do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) 

do Município, permitindo a seleção do estabelecimento de saúde para importação. 

Este cadastro é obrigatório para o funcionamento do sistema, pois importa todos os 
estabelecimentos de saúde, além de seus respectivos profissionais, equipes (INE), Núcleos de 
Apoio a Saúde da Família (NASF), serviços, especialidades etc. O Sistema deverá estar 
homologado para operar através de navegadores como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome ou Próprio etc., não sendo permitido a utilização de emuladores, exceto suas 
instalações nos servidores, pesquisa de satisfação do usuário em português e inglês. 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

A solução proposta deve ser concebida para o gerenciamento de um departamento de imagens, 

eficiente e livre de filmes, apresentando os seguintes requisitos: 

REQUISITOS GERAIS 

 

• Possuir o registro do Sistema de PACS na ANVISA. 

• Permitir a compactação das imagens para armazenamento sem perda de qualidade; 

• Permitir a seleção de quais imagens devem ser armazenadas e quais podem ser 

descartadas ou conjunto de séries, de forma sistemática, e mediante controle de 

usuários chaves com permissão para esta função; 

• Permitir o gerenciamento e a gravação das imagens em CD ou DVD, com Visualizador 

DICOM incorporado para fornecimento ao paciente ou médico; 

• Permitir a visualização simultânea da mesma imagem em locais diferentes, em 

quantidade irrestrita de forma simultânea dentro da rede de dados; 

• Permitir a incorporação de imagens não DICOM (sistemas de Captura Secundária) ao 

serviço PACS para os equipamentos de imagem sem o protocolo DICOM; 

• Permitir a incorporação de imagens não DICOM através do spool de impressão ao 

serviço PACS para os equipamentos de imagem sem o protocolo DICOM; 

• Aplicação desenvolvida para suportar em um único banco de dados os equipamentos 

de Radiologia (CT, RM, US, RX, Mamografia), Cardiologia (Hemodinâmica, Eco) e 

Endoscopia; 

• Ter a capacidade de funcionamento com vendors de diferentes marcas de 

equipamentos médicos; 

• Utilizar plataforma de sistemas operacionais Windows 10 (32/64 bits) e superiores; 

• Possuir a capacidade de ser configurado em ambientes virtualizados e clusterizados 

conforme topologia a ser definida permitindo que o sistema opere em modo 

redundante tanto a nível de aplicação e banco de dados com alta-disponibilidade; 

• Capacidade de gerenciamento de imagens ilimitada; 

• Capacidade de inclusão de discos de storage sem limitação de licenciamento por conta 

da aplicação. 

• Disponibilização de serviços WADO-RS, STOW-RS e QIDO-RS; 

• Ter capacidade de funcionar com clientes e equipamentos médicos em VLAN 

diferentes; 

 



 

 

• Possuir sistema de segurança baseado em usuário/senha, rastreabilidade de ações, e 

níveis diferenciados de acesso por usuário ou grupo de usuários; 

• Permitir o uso de visualizador web para médico solicitante e pacientes; 

• Possibilitar a recuperação de exames, a fim de comparar a evolução do diagnóstico ou 

ter melhor noção do quadro clínico do paciente; 

• Conceito de impressão sob demanda, ou seja, o radiologista ou profissional que irá 

documentar poderá escolher as imagens principais (Key images / imagens principais / 

imagens chaves) ou até mesmo o exame completo e irá criar uma fila de impressão; 

• Permitir integração com as informações do módulo de Exames do Sistema HIS, PEP, 

DICOM Viewers com o RIS e Portal de Exames; 

• Suportar navegadores padrões de mercado (Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, 

etc), sendo mandatório Internet Explorer; 

• Utilizar banco de dados relacional; 

• Ser capaz de armazenar e distribuir imagens sempre no formato DICOM 3.0 via rede 

em TCP/IP LAN e WAN; 

• Possuir visualizador de imagens DICOM para dispositivos móveis; 

• Suporte HL7; 

• Auditoria de operações executadas por usuários; 

• Realizar loggoff automaticamente de estações após um limite de tempo inativo pré-

estabelecido; 

• Possibilidade de implementar uma política de segurança, baseada em senhas 

individuais, com privilégios de acesso e rastreabilidade de ações, para proteger dados 

confidenciais de pacientes; 

• Permitir gerenciar o armazenamento de imagens de maneira hierárquica (On-Line, 

Near-Line e Off-Line); 

• A documentação técnica fornecida, manuais (operacional e referencial) e telas de 

ajuda do sistema, deverão estar escritas na Língua Portuguesa (Brasil); 

• Customização de relatórios pela fábrica no Brasil e acesso facilitado ao banco de dados 

• Possibilidade de customizar o produto. 

•        GERENCIADOR DO SERVIDOR PACS (DICOM SERVER / Worklist). 

• Recebimento e envio das imagens apenas para remotos DICOM cadastrados; 

• Permitir múltiplas instâncias, múltiplas portas para balanceamento de performance; 

• Visualização do status dos exames; 

• Transferência para importação e exportação de exames entre diferentes servidores 

DICOM mesmo que externos da instituição; 

• Módulo de cadastramento de AETs para busca e recuperação de exames; 

• Módulo de busca de exames por registro do paciente, nome do paciente, data e/ou 

modalidade de exames; 

• Módulo de alteração de cabeçalho de exames para correções e reenvios;  

• Permitir a exclusão de exames; 

• Módulo de configuração de query/retrieve, controle de SOP Classes; 

• Suporte Transfer Syntaxes por modalidade. 

• Suportar ação em multi-plataforma MAC e Windows; 

• Aplicação com interface Web; 

• Aplicação com suporte a dispositivos móveis. 

 

 



 

 

• Worklist e local de armazenamento das imagens; 

• Permite múltiplas instâncias e suporte a múltiplas portas para balanceamento de 

processamento; 

• Log de atividades no servidor de gerenciamento do PACS; 

• Estatísticas de exames (quantidade por modalidade, diário, semanal, mensal e anual 

etc.); 

• Visualizar todos as entidades remotas cadastradas e/ou autorizadas para envio de 

imagens para o servidor; 

• Gerenciamento da compactação das imagens para armazenamento e distribuição, com 

possibilidade de envio de imagens compactadas com ou sem perda, de acordo com o 

perfil do usuário; 

• Gerenciamento de espaço em disco disponível, com gráficos de apresentação; 

• Permitir a definição de regras de roteamento das imagens entre servidores e soluções 

de armazenamento via PACS; 

• Compatível com imagens estáticas e DICOM multi-frames; 

• Automação e gerência do Backup; 

• Roteamento automático de imagens com regras de negócio. 

• Rodar como serviço no Windows. 

• Permite adicionar tag DICOM, editar tag DICOM, efetuar correções nas imagens e no 

RIS. 

• Permite pesquisa e download de imagens. 

• Opção de consultas em todos os servidores; 

• Confirmação de envio de exames com sucesso; 

• Suporte WADO. 

• Integração com HIS e RIS. 

• Perfis de acesso diferenciado ao servidor PACS com no mínimo funcionalidades 

específicas para operação e outra para gestão do serviço; 

 

VISUALIZADOR CLÍNICO (Básico) 

 

• A solução deve permitir uso ilimitado de licenças de visualização concorrentes; 

• O visualizador clínico deve ser capaz de funcionar em diferentes sistemas operacionais 

Windows, Linux e MacOS; 

• Disponibilização de software para consulta dos exames por médicos solicitantes; 

• Utilização de técnicas de stream para otimizar a visualização das imagens; 

• Fornecer imagem DICOM, com possibilidade de compactação Lossless; 

• O acesso para estações deve ser em modo WEB, através de navegador (browser) de 

mercado sem a necessidade de instalação de plug-ins; 

• Visualização de imagens single-frame e multi-frame cine; 

• Exibir imagens em modo cine, com controle de velocidade; 

 

 



 

 

• Permitir janelamento das imagens; 

• Permitir zoom e ampliação de regiões de interesse; 

• Permitir rotação e inversão de imagens; 

• Possuir funcionalidades de medição; 

• Possuir localizador de cortes; 

• Ter suporte a imagens coloridas; 

• Ferramenta de pesquisa por pacientes, data, tipo de exame e modalidade de imagem; 

• Ajuste de contraste; 

• Deslocamento de imagem no frame; 

• Permitir visualização dos exames anteriores com filtro por período; 

• Permitir layout por série e por imagem; 

• Permitir customizar as teclas de atalho do sistema; 

 

VISUALIZADOR DAS ESTAÇÕES DE INTERPRETAÇÃO/LAUDO (Avançado) 

 

• Software de reconstrução MPR, MIP, 3D cursor, segmentação de volume, ROI, CPR, 

MPR, 360, opção de criar séries; 

• Permitir a personalização da aplicação com atalhos para as ferramentas específicas de 

visualização, manipulação e pós-processamento da imagem em função da especialidade do 

profissional que irá interpretar o exame, bem como implementar teclas de atalho diretas para o 

botão direito do mouse; 

• Permitir a impressão com ajuste independente de zoom, filtro e janela por imagem, 

paletas de cores, anotações, medidas, troca da imagem, exclusão da imagem, permitindo a total 

visualização da impressão antes de sua impressão. 

• Dentro do módulo de impressão, o usuário deve ter a possibilidade de desenhar o 

formato de impressão (layout), caso seja necessário, sem restrição de número de imagens e 

formato, possibilitando assim livre escolha de criação de layouts; 

• Permitir a visualização de séries de diferentes pacientes ao mesmo tempo na mesma 

tela; 

• Possuir régua para medição linear de estruturas em imagens DICOM no plano 2D e 3D; 

• Possuir verificador de Escala de Hounsfield ou escala de intensidade, através de região 

de interesse (ROI) com diferentes formas geométricas no plano 2D e 3D; 

• Permitir segmentação de área e cálculo de volume aproximado, a fim de facilitar a 

detecção de nódulos; 

 



 

 

• Efetuar sincronização entre séries, permitindo que, a altura das séries esteja sempre 

sincronizada conforme o profissional navega por um dos estudos selecionados; 

• Permitir configuração de estação de trabalho com no mínimo 2 monitores; 

• Detecção automática de localização (Localizer/Scout); 

• Marcação e salvamento de imagens-chaves (key-images); 

• Visualização multi-stack ou stack-view; 

• Projeções MIP, mIP e média; 

• Fusão de MIP com 3D; 

• Medições da região de interesse (perímetro, área, volume, valores); 

• Volume em qualquer plano, esfera ou cilindro e modo “Fly-through”; 

• Suporte a mamografia, alinhamento, Hanging Protocolo e contorno de lesões; 

• Séries derivadas com extensão, espaçamento e espessura selecionáveis; 

• Exibir metadados DICOM, corrigir identificações, exportar series anónimas; 

• Módulo de PET CT com SUV; 

• Fusão e registro de imagens; 

• Ferramentas de segmentação para isolar visualmente a anatomia ou características; 

• Ferramentas automáticas para remover ossos ou artifícios; 

• Análise de vasos, calcular a estenose, quantificar o aneurisma e planejar enxerto de 

stent da aorta, artérias carótida e artéria renal; 

• Autoplaque, exibir placas calcificadas e não calcificadas dos estudos de ATC de 

coronária, usando limites específicos de mapeamento; 

• Endoscopia Virtual; 

• Exportar capturas de tela, filmes, séries, pôsteres de tamanho personalizado; 

• Visualizador centro cirúrgico (Kinect); 

• Certificação ANVISA; 

• DSA/Subtração digital; 

• Certificação Internacionais; 

• Permitir a Impressão em filme dry ou impressora compatível com Windows, limitado a 

usuários com perfil habilitado; 

• Transferência e gravação para outros PACS, limitado a usuários com perfil habilitado; 

• Permitir marcação de coluna nos exames; 

 

 

 



 

 

SERVIDOR DE IMPRESSÃO 

 

• A solução deverá prever módulo de impressão capaz de receber exames de todas as 

modalidades armazenadas no PACS, permitindo a impressão dos exames nas unidades 

executantes em papel para fins de documentação. 

• O sistema deverá realizar o mapeamento de todos os exames impressos e permitir que 

qualquer tipo de exame seja impresso em papel ou filme, com regras customizáveis; 

• Possibilitar migração gradual da impressão em filmes para papel comum; 

• Criar regras de impressão e permitir trabalhar com diferentes tipos de layout para o 

mesmo exame e associar determinada modalidade de exame a um ou mais formatos de 

impressão; 

• Fazer com que a impressão seja realizada diretamente pelos consoles dos 

equipamentos, em papel, ou filme, em um único passo; 

• Configuração do layout, cabeçalho, disposição das margens e espaços entre as imagens, 

e rodapé com os dados da instituição; 

• Compatibilidade com impressoras laser convencionais; 

• Possibilidade de reimpressão do exame pelo servidor de impressão; 

• Monitoramento automático do espaço de armazenamento temporário do sistema; 

• Ajusta um padrão para brilho, contraste e saturação nas imagens por equipamento 

médico; 

• Verifica status de impressão e informações estatísticas das impressões geradas; 

• Gerenciar fila de impressão; 

• Gerar relatórios de uso por modalidade médica; 

• Detecção OCR para localização automática pelo Worklist 

• Envio como nova série para o estudo PACS para entrega sob demanda 

 

Prontuário Eletrônico deve conter 

 

• Modulo de cadastro do paciente completo. 

• Impressão de pulseira branca do paciente contendo os seguintes dados (Nome Completo, 

idade, nº do atendimento e setor) com o fornecimento de 10.000 pulseiras mês. 

• Impressão da etiqueta do acompanhante contendo os seguintes dados (Acompanhante, 

nome do paciente e setor). 

 

 



 

 

• Múltiplas telas de chamada TV (visual e sonora). 

• Pesquisa de satisfação em português e inglês. 

• Guia para retirada do exame com data site, usuário e senha. 

• Prontuário deve ser integrado com PACS/RIS. 

• Deve conter área de evolução para todos os profissionais. 

• Deve conter receituário. 

• Deve conter atestado. 

• Deve conter termo de comparecimento. 

• Deve ser possível a inclusão de documentos de prontuário. 

• Deve conter a dispensação de matérias, medicamentos e insumos ligado com o modulo da 

farmácia e Almoxarifado. 

  

Totem Emissão de Senha 

 

• O sistema deverá disponibilizar solução de distribuição e emissão de senhas de 

atendimentos normais, atendimentos prioritários e pacientes prioritários com + de 80 

anos, permitindo assim a gestão das filas de espera e atendimentos 

• O sistema deverá permitir fazer a configuração da impressora, tipo de impressão, esquema 

de cores e a logomarca do hospital no totem de emissão de senhas 

• O sistema deverá permitir fazer a da quantidade e cópias que podem ser emitidas no 

totem de distribuição de senhas 

• Na emissão da senha o sistema além de imprimir o número, deverá apresentar qual etapa 

inicial do atendimento e que o usuário deverá esperar, como também a data e a hora da 

sua emissão 

• O sistema deverá estar integrado com os painéis de atendimento e demais módulos do 

sistema que necessitem utilizar este processo de chamada de pacientes para aferir os 

tempos de atendimento 

• O sistema deve permitir configurar a logomarca da instituição assim como a cores a serem 

adotadas nos totens 

 

Painel de Atendimento e Chamada 

 

• O sistema deverá disponibilizar solução para a chamada eletrônica dos pacientes em 

atendimento nos diversos setores de atenção ao paciente na instituição 



 

 

• O sistema deverá permitir fazer a configuração da fila que o painel irá fazer a gestão do 

atendimento e as respectivas chamadas no processo de atendimento, assim como 

esquema de cores e a logomarca do hospital no painel de atendimento e chamada 

• O sistema deverá permitir fazer a configuração/habilitação de quais campos serão 

apresentados na tela/painel de atendimento para a chamada dos pacientes. Ex: Senha, 

Nome, Hora de Chegada, Hora Prevista Atendimento, Status do Paciente, Nome do 

Paciente; 

• O sistema deverá permitir configurar/habilitar informação com a quantidade de pacientes 

em atendimento e o tempo estimado de espera para atendimento (TEE) na fila que o 

painel está configurado para fazer a gestão 

• O sistema deve permitir configurar/habilitar informação com o resumo da quantidade de 

pacientes em espera de atendimento por cor de classificação (prioridade) por 

especialidade no Pronto Socorro; 

• O sistema deverá apresentar o local que o paciente deverá se dirigir (Sala, Consultório, 

Box, Guichê) 

 

Controle de sala 

 

• O sistema deverá disponibilizar solução para a chamada eletrônica dos pacientes para o 

atendimento nas áreas assistenciais da instituição (sala de medicação, sala de coleta de 

exames, sala de procedimentos, sala de nebulização, sala de imobilização, sala de exames 

de imagens 

• O sistema deverá permitir o usuário visualizar os pacientes que estão esperando serem 

chamados para atendimento na sala, organizado por prioridade de atendimento; 

• O sistema deverá disponibilizar recurso para o usuário selecionar o paciente e acionar a 

chamada para atendimento 

• O sistema deverá estar integrado aos painéis de atendimento e chamada eletrônica do 

paciente 

• Motivo de reagendamentoO sistema deverá permitir registrar que o paciente se encontra 

em atendimento na sala;  

• O sistema deve emitir mensagem de alerta ao usuário quando um paciente se encontrar 

em atendimento em uma outra sala ao ser chamado; 

• O sistema deve permitir registrar eletronicamente a conclusão do atendimento do 

paciente na sala; 

• Ao concluir o atendimento do paciente na sala, ele deve ser removido automaticamente 

da fila de espera e chamada de atendimento; 

 



 

 

• Para as salas de medicação e procedimentos o sistema deverá permitir fazer o registro da 

checagem dos procedimentos realizados nos pacientes; 

• Para as salas de medicação e procedimentos o sistema deverá permitir fazer o 

aprazamento dos horários de realização dos procedimentos e medicações dos pacientes; 

• Para as salas de medicação e procedimentos o sistema deverá permitir fazer o registro do 

cancelamento dos procedimentos e medicações não realizadas nos pacientes com o 

respectivo motivo; 

• O sistema deve atualizar automaticamente o status do paciente no painel de atendimento 

e chamada a cada registro realizado no sistema; 

 

Módulos que devem compor o Prontuário Eletrônico 

 

• Farmácia (com possibilidade de farmácia central e satélites). 

• Almoxarifado (com subestoques). 

• CME 

• CCIH 

• NEP 

• NSP 

• Sala de Exames 

• Leitos 

• Faturamento (BPA e APAC) 

• Controle de lavanderia e dispensação. 

• Painel de Indicadores. 

 

Exames 

 

• Deve ter uma tela de chamamento para o resultado 

• Na solicitação de exame de ter o campo para colocar o nome do médico que solicitou 

externo 

• Deve conter um campo com descrição de uso de algum tipo de medicamento e alergias. 

• Deve conter um flag de entrega de resultado o comprovante de retirada. 

 

 

 



 

 

 

Gestor de fluxo de atendimento  

 

• O sistema deve disponibilizar de solução que permita fazer análise em tempo real (on-line) 

da quantidade de senhas distribuídas, quantidade de pacientes classificados, quantidade 

de pacientes com classificações em aberto, quantidade de classificações finalizadas, 

quantidade de pacientes cadastrados e a quantidade de pacientes em atendimento 

médico;   

• O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica e on-line de indicador para fazer análise 

do tempo de espera para cadastro indicando a senha com maior tempo de espera no 

momento, o tempo de espera alvo e o tempo de espera com tolerância; 

• O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica e on-line de indicador para fazer análise 

do tempo de espera para triagem e classificação, indicando a senha com maior tempo de 

espera, o tempo de espera alvo e o tempo de espera com tolerância; 

• O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica e on-line, indicador para fazer análise em 

tempo real por prioridade do tempo médio de espera para classificação de risco, para 

cadastro do paciente e para o atendimento médico, indicando as senhas com maior tempo 

médio de espera da etapa de atendimento; 

• O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica, podendo selecionar o período, indicador 

para fazer análise do tempo médio de espera para atendimento médico, cadastro, 

classificação de risco, atendimento social, indicando a senha com maior tempo médio de 

espera, o tempo de espera alvo e o tempo de espera para atendimento com tolerância; 

• O sistema deve disponibilizar de maneira gráfica, podendo selecionar o período, indicador 

para fazer análise do tempo médio de espera entre processos do atendimento;  

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de senhas 

normal e senhas preferenciais distribuídas; 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes classificados por especialidade e por prioridade; 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes com atendimento médico por especialidade e por prioridade; 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes classificados por prioridade; 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

mortes de pacientes por especialidade e por prioridade; 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

internações por prioridade; 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes classificados por faixa etária; 



 

 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes com classificação em aberto e finalizadas;  

 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes reclassificados;  

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes atendidos por médico e tempo médio de atendimento por especialidade;  

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes cadastrados por usuário e tempo médio para cadastro; 

• O sistema deve disponibilizar painel de indicador com a quantidade e percentual de 

pacientes classificados por cidade e bairro; 

 

Agendamento de Exames 

• O sistema deverá permitir configurar/cadastrar todos os Itens de agendamento com as 

seguintes informações: Código, Descrição do Item, Tipo do Item (Ambulatorial, Imagem, 

Laboratório ou de Composição), Ativo (Sim ou Não), Tempo Padrão de Execução, 

Prestadores Habilitados para a Execução dos Procedimentos, Relacionamento do Item de 

Agendamento com o Procedimento correspondente na tabela SIGTAP, deve possuir 

configuração se em caso de anestesia na execução do procedimento o sistema deve 

sugerir alteração do tempo de realização, se é obrigatório o cadastro do paciente para o 

agendamento do respectivo item de agendamento, tempo de preparo em necessário em 

dias para a realização do procedimento agendado, tempo de repetência para o 

agendamento do procedimento novamente, recursos e equipamentos necessários para a 

realização do item de agendamento, tempo de execução do item de agendamento por 

prestador e proibições de itens de agendamento simultâneo com intervalo entre um 

agendamento e outro;  

• O sistema deverá possuir opção de cadastrar/configurar distintas Unidades de 

Atendimento (Ambulatório, Centro de Imagens ou Centro Clínico), esta opção será 

utilizada quando a instituição possuir Ambulatórios, Centro de Imagens ou Centros Clínicos 

distribuídos em rede e com localização física distinta, com os seguintes campos:  

• Código; 

• Nome; 

• Sigla; 

• Situação; 

• Endereço;  

• O sistema deverá possuir tela para o cadastro de feriados nacionais e regionais. Nas datas 

cadastradas como feriados o sistema não deverá disponibilizar e permitir realizar 

agendamento de procedimentos; 



 

 

• O sistema deve permitir fazer o registro dos recursos que serão utilizados na realização 

dos agendamentos e na realização dos procedimentos como os campos código, descrição, 

tipo, situação; 

• O sistema deverá permitir o usuário registrar/configurar as escalas de atendimento dos 

profissionais que prestam atendimento ambulatorial por Unidade de Atendimento;  

• O sistema deverá permitir o usuário registrar/configurar as escalas dos profissionais, que 

prestam atendimento ambulatorial na instituição no mínimo com as seguintes 

informações:  

• - Dia da Semana; 

• - Tipo de Escala; 

• - Hora Inicial; 

• - Hora Final; 

• - Tipo de Horário do Atendimento; 

• - Qtde. Horários disponibilizados; 

• - Qtde. Encaixes; 

• - Permissão para realização de encaixes extras; 

• - Profissional; 

• - Setor; 

• - Unidade de Atendimento; 

• - Consultório; 

• - Recurso; 

• - Itens de Agendamento do Dia; 

• - Qtde. Máxima de Atendimentos por Convênio; 

• - Qtde. Máxima de Atendimentos por Tipo de Atendimento x Especialidade/Serviço; 

• - Usuários Autorizados a realizarem agendamentos na escala;  

• - Peso Máximo/ 

• - Altura Máxima; 

• - Faixa Etária; 

• O sistema deverá possuir opção para serem registradas/configuradas as mensagens de 

alerta aos usuários do setor de agendamento referentes ao prestador. Estas mensagens e 

alertas serão exibidas posteriormente na tela de agendamento para que os usuários que 

executam este processo possam visualizar e repassar as mesmas aos pacientes;  

• O sistema deve permitir configurar as mensagens que serão enviadas aos pacientes que 

fizeram os agendamentos, estas mensagens deverão ser configuradas para envio de e-mail 

ou por sms;  



 

 

• O sistema deve ter a opção de configuração dos horários e a quantidade de horas que 

serão enviados os e-mails e os sms para os pacientes; 

• O sistema deve ter a opção de configurar e fazer a leitura do sms de retorno, nesta 

mensagem respondida pelo paciente, de acordo com o código respondido pode confirmar 

ou cancelar o comparecimento em relação aos procedimentos agendados;  

• O sistema deverá possuir opção para a liberação da agenda médica baseando-se nas 

escalas configuradas. A liberação da agenda médica irá disponibilizar para o setor 

responsável pelo agendamento os horários de acordo com as parametrizações realizadas 

nas escalas de atendimento. O sistema deve possuir os seguintes parâmetros para a 

liberação da escala de atendimento: 

• - Código da Escala (opcional); 

• - Data de Liberação; 

• - Período de Liberação da Escala; 

• - Tipo da Escala; 

• - Prestador; 

• - Especialidade; 

• - Se deseja sobrepor as agendas já disponibilizadas que estejam vagas; 

• O sistema deve disponibilizar recurso para fazer a configuração dos perfis de usuário para 

a central de marcação de consultas e exames; 

• O sistema deverá permitir agendar em tela única consultas, exames, procedimentos, 

sessões e tratamentos; 

• O sistema deverá permitir ao usuário fazer a busca por vagas de consultas, exames e 

procedimentos na tela de agendamento indicando no mínimo os seguintes parâmetros: 

• - Paciente; 

• - Item de Agendamento; 

• - Prestador;  

• - Especialidade; 

• - Tipo de Atendimento; 

• - Unidade de Atendimento; 

• Caso o usuário não informe o prestador e informe somente a especialidade desejada pelo 

paciente, o sistema irá buscar a primeira agenda disponível de um ou mais profissionais da 

mesma especialidade; 

• Na tela da Central de Agendamento, de acordo com os parâmetros lançados, o sistema 

deve executar automaticamente a busca de datas e horários mais próximos que estão 

disponíveis para o atender à solicitação de agendamento;  

• O sistema deverá permitir ao usuário fazer a busca por vagas para agendamento de 

tratamentos/sessões na tela de agendamento indicando os seguintes parâmetros: 



 

 

• - Paciente; 

• - Item de Agendamento; 

• - Prestador;  

• - Especialidade; 

• - Tipo de Atendimento; 

• - Unidade de Atendimento; 

• - Tratamento (Sim ou Não) 

• - Qtde. de Sessões; 

• O sistema deverá trazer na tela de forma automática a quantidade de dias que possuem 

vagas disponíveis de acordo com a quantidade de sessões informadas na tela anterior; 

• O sistema não deve permitir o usuário agendar um segundo item com um intervalo entre 

os procedimentos inferior ao tempo de execução do primeiro procedimento agendado; 

• O sistema deverá bloquear a faixa de horário reservado para o paciente e não 

disponibilizar mais o mesmo na tela de agendamento; 

• O sistema deverá alertar ao usuário quando existirem conflitos de agendamentos de 

procedimentos que necessitem de um intervalo mínimo de tempo para a sua execução; 

• O sistema deve apresentar ao usuário todas as orientações relativas ao convênio/plano do 

paciente para que o mesmo possa repassar ou então orientar-se por ela; 

• O sistema deve possuir campo para registrar observações relativas ao paciente ou ao 

agendamento; 

• O sistema deve possuir campo para informar o modo como os procedimentos foram 

agendados: 

• - Telefone; 

• - Pessoalmente; 

• - Solicitação 

• - Fax; 

• - E-mail; 

• O sistema deve apresentar ao usuário todas as orientações de preparo dos procedimentos 

agendados para que as mesmas sejam repassadas ao paciente; 

• O sistema deve possibilitar inserir o paciente agendado em uma fila de espera, caso o 

intervalo entre a data do agendamento e a data disponível não estejam atendendo as 

necessidades do paciente;  

• O sistema deve permitir fazer a emissão do comprovante de agendamento ou então fazer 

o envio do mesmo por correio eletrônico ou SMS; 

• O sistema deve permitir registrar os contatos com os pacientes agendados para a 

confirmação da presença na data agendada; 



 

 

• O sistema deve permitir registrar a transferência de agenda de consultas e exames de um 

profissional para outro, ou para o mesmo profissional em nova data ou na mesma data em 

horário diferente; 

• O sistema deve permitir fazer o cancelamento de uma consulta previamente agendada 

informando o motivo do cancelamento; 

• O sistema deve permitir o usuário bloquear uma agenda de um determinado profissional 

em um intervalo de horas dentro de um mesmo dia ou intervalo de dias, informando o 

motivo do bloqueio; 

• O sistema deve permitir o usuário registrar os encaixes na agenda de consultas e exames; 

• O sistema deve permitir o sistema fazer a gestão da fila de espera. O sistema deve alertar 

o usuário que existem agendamentos com as mesmas características na fila de espera para 

a vaga que foi disponibilizada ao ser cancelado o agendamento de um procedimento.  

• O sistema deve permitir o usuário registar/configurar a turma e a escala da turma com as 

seguintes informações: 

• - Dias da semana; 

• - Horário de início e fim por dia da semana; 

• - Serviço; 

• - Tipo de Atendimento; 

• - Prestador; 

• O sistema deve permitir o registro de agendamentos em grupos de pacientes que fazem 

uma atividade em um mesmo horário (fisioterapia, hemodiálise, quimioterapia e etc..) 

Informando a turma e os pacientes por turma; 

• O sistema deve estar integrado com a prescrição médica eletrônica, pois todos os exames 

de pacientes internados ou ambulatoriais poderão ser agendados através de uma 

solicitação de agendamento de exames ou procedimentos que são prescritos pelo médico 

assistente e serão visualizados na fila de solicitações de agendamentos; 

• O sistema deve permitir ao usuário fazer a remissão dos comprovantes de agendamento 

como também o reenvio de e-mail para os mesmos; 

• O sistema deve permitir o usuário fazer a exclusão de agendas que foram previamente 

liberadas informando o motivo da exclusão; 

• O sistema deve permitir o usuário fazer a reserva de uma faixa de horários que esteja livre 

na agenda, o usuário deverá informar a data inicial e final, horário inicial e final e o tipo da 

reserva; 

• O sistema deve permitir o usuário fazer a pesquisa de agendamentos para um 

determinado médico, uma determinada data ou para um paciente específico; 

• O sistema deve possuir tela de consultas onde o usuário poderá pesquisar todo o histórico 

de agendamentos do paciente; 



 

 

• O sistema deverá disponibilizar relatório de agendamentos cancelados, agendamentos 

excluídos, Produção por Prestador/Recurso e Posição de Fila de Espera; 

• O sistema deve possuir relatório com a agenda diária do médico; 

 

 

Diretoria Clínica 

 

• O sistema deve permitir realizar o registro dos tipos de prestadores; 

• O sistema deve permitir realizar o registro dos conselhos e suas siglas; 

• O sistema deve permitir realizar o registro das especialidades médicas e de enfermagem; 

• O sistema deve permitir realizar o registro das especializações médicas e de enfermagem; 

• O sistema deve permitir realizar o registro dos horários contratados dos prestadores; 

• O sistema deve permitir realizar o registro dos prestadores da instituição no mínimo com 

as seguintes informações: Nome, sexo, CPF, Identidade, Data Nascimento, Nome de 

Guerra, Nr. Do Conselho, Nome do pai, Nome da Mae, Grau de Instrução, Nacionalidade, 

Naturalidade, Foto, Endereço Comercial, Endereço Pessoal, Tipo de Prestador, 

Especialidade, Especializações, se o mesmo é Aluno, se é Professor, Tipo do Conselho, Tipo 

de Vínculo, Tipo de Atividade (Cirurgia, Anestesista, Clínico, Auditor), Dados Bancários, 

Contatos) 

• O sistema deverá disponibilizar opção para registrar as ocorrências médicas; 

• O sistema deverá disponibilizar opção para registrar as especializações médicas; 

• O sistema deverá disponibilizar opção para registrar as licenças médicas; 

 

Diagnóstico por imagem 

 

• O sistema deve permitir fazer o cadastro e a configuração dos exames de diagnóstico por 

imagem com os seguintes critérios: Código, Nome, Mnemônico, Código SIGTAP, dias de 

entrega, efetuando o cálculo automático da data de entrega baseado na configuração dos 

dias de entrega, deve considerar somente os dias úteis, restrição por sexo, número de  

solicitações do exame no período, impressão em página única, orientações de preparo, 

setor de realização, dias da semana que o exame é realizado,  perguntas relacionadas aos 

exames, modalidade do exame, gastos padrão  inerentes a realização dos exames e 

especialidade do exame;  

• O sistema deve permitir configurar os exames proibidos de serem realizados no mesmo 

dia;  

• O sistema deve permitir configurar as modalidades dos exames; 



 

 

• O sistema deve permitir a configuração de textos pré-definidos para serem relacionados 

aos laudos dos exames de imagem, tal recurso visa carregar de forma automática o texto 

ao resultado do exame;  

• O sistema deve permitir que sejam configurados os perfis de acesso e restrições aos 

usuários do setor de imagem; 

• O sistema deve possuir recurso para configurar a publicação do laudo na internet; 

• O sistema deve permitir a configuração das perguntas e as possíveis respostas; 

• O sistema deve permitir a configuração do motivo de cancelamento dos exames; 

• O sistema deverá ser totalmente integrado ao sistema de central de agendamento de 

exames, pois os pacientes agendados pela central de marcações devem estar disponíveis 

na tela de recepção de pacientes do Centro de Diagnóstico; 

• O sistema deve estar integrado ao módulo dos painéis de atendimento e chamada do 

paciente;  

• O sistema deve possuir dispositivo que permita a recepcionista selecione a senha em uma 

lista de atendimento e faça a chamada do paciente de forma eletrônica, para que seja 

realizado o registro do atendimento do mesmo;  

• O sistema deve permitir a recepcionista possa associar a senha de atendimento emitida 

pelo paciente com a agenda do Centro de Diagnóstico; 

• Ao associar a senha a agenda do paciente, a recepcionista deverá iniciar o registro do 

atendimento do paciente, executando uma pesquisa na base de dados do hospital para 

verificar se o paciente já possui cadastro na instituição. 

• A pesquisa terá que ser com as seguintes opções:  

• - Prontuário (matrícula) 

• - Nome; 

• - Sobrenome; 

• - Data de Nascimento; 

• - CPF; 

• - Nome da Mãe; 

• A pesquisa deverá permitir preencher um ou mais parâmetros para a busca; 

• O sistema deve permitir a busca fonetizada do paciente;  

• O sistema deverá dispor de pesquisa pela biometria do paciente, podendo configurar qual 

dedo será utilizado para a realização da busca/pesquisa; 

• Caso não seja encontrado nenhum paciente com as mesmas características no banco de 

dados o usuário criar o cadastro do paciente. 

• O cadastro de paciente deve ser único em todas as origens de atendimento do hospital e 

também deve possuir configuração de quais campos devem habilitados e quais campos 

que devem ter seu preenchimento obrigatório por origem de atendimento. 



 

 

• O cadastro do paciente de ter no mínimo os seguintes campos:  

• - Nome; 

• - Nome Social; 

• - Nome da Mãe; 

• - Nome do Pai; 

• - Data de Nascimento; 

• - Sexo; 

• - Cor; 

• - Tipo Sanguíneo; 

• - Nome do Cônjuge; 

• - Identidade; 

• - Órgão Emissor; 

• - CPF; 

• - Cartão Nacional de Saúde; 

• - Estado Civil; 

• - Endereço; 

• - Número e Complemento; 

• - Bairro; 

• - Cidade;  

• - CEP; 

• - Telefone Residencial, 

• - Telefone Celular; 

• - E-Mail; 

• - Local de Trabalho; 

• - Profissão; 

• - Classe Econômica; 

• - Grau de Instrução; 

• - Religião; 

• - Naturalidade; 

• - Nacionalidade; 

• - Fotografia do Paciente; 

• O sistema deve possibilitar e permitir integrar o sistema com a base de cadastro do Cartão 

Nacional de Saúde (CNS); 



 

 

• Deverá existir a possibilidade de ser configurado/habilitado quais campos terão o 

preenchimento automático na tela do registro de atendimento, evitando assim que os 

usuários tenham que preencher alguns campos; 

• O sistema deverá permitir ao usuário realizar após o cadastro ou atualização do cadastro 

do paciente o registro do atendimento com as seguintes informações: 

• - Data; 

• - Hora; 

• - Médico; 

• - Convênio; 

• - Plano; 

• - Tipo de Atendimento; 

• - Serviço; 

• - Tipo de Paciente; 

• - Local de Procedência; 

• - Destino; 

• - Especialidade; 

• - Responsável pelo Paciente; 

• Caso o atendimento tenha sido agendado os campos devem ser preenchidos 

automaticamente com as informações fornecidas no agendamento; 

• Após o registro do atendimento o sistema deverá permitir ao usuário fazer a emissão dos 

seguintes documentos: 

• - Etiqueta de Identificação com Código de Barras; 

• - Termo de Responsabilidade; 

• Após o registro do atendimento o sistema deve permitir o usuário registrar o pedido de 

exames de imagem associado ao atendimento com as seguintes informações: 

• Medico solicitante, setor solicitante, tipo de solicitação e exame (rotina, urgência e 

emergência);   

• Para os exames agendados o sistema deve carregar automaticamente na tela do pedido os 

exames que foram previamente agendados pela central de marcação; 

• O sistema deve permitir o registro de atendimentos e do pedido de exames dos pacientes 

não agendados; 

• O sistema deverá no momento de o pedido gerar automaticamente a data de previsão de 

entrega do exame de acordo com a quantidade de dias configurada no cadastro do exame. 

• O sistema deverá emitir o comprovante de exames; 



 

 

• O sistema deve abrir automaticamente no faturamento a conta do paciente e fazer o 

lançamento dos procedimentos na fatura BPA, identificando o procedimento, o prestador, 

data, horário, quantidade e setor executante;  

• O sistema deve lançar automaticamente os procedimentos correspondentes na conta do 

paciente no módulo de faturamento de AIH identificando o procedimento, o prestador, 

data, horário, quantidade e setor executante; 

• O sistema deve permitir o registro de atendimentos e dos pedidos de exames dos 

pacientes que não foram agendados; 

• O sistema deve estar totalmente integrado ao prontuário eletrônico do paciente; 

• O sistema deve possuir tela para o registro do laudo do exame realizado; 

• O sistema deve possuir mecanismo para registrar a revisão do laudo do exame; 

• O sistema deve possuir tela para fazer a emissão do laudo; 

• O sistema deve mudar automaticamente de status de acordo com as etapas realizadas no 

processo de realização, revisão, impressão e entrega do laudo; 

• O sistema deve dispor de tela para registrar a entrega dos exames aos pacientes ou 

acompanhantes; 

• O sistema deve possuir tela para fazer o registro dos gastos de materiais e medicamento 

utilizados na execução do exame;  

• O sistema deve dispor de opção para registrar a exclusão do pedido de exames; 

• O sistema deve dispor de opção para registrar a exclusão do laudo do exame; 

• O sistema deve dispor de opção para registrar e apresentar a notificação dos laudos 

alterados; 

• O sistema deve disponibilizar os seguintes relatórios: 

• - Atendimentos por Período; 

• - Atendimentos por Empresa; 

• - Atendimentos por Médico; 

• - Atendimentos por Cidade; 

• - Atendimentos por Bairro; 

• - Atendimentos por Especialidade; 

• - Atendimentos por Serviço; 

• - Atendimentos por Usuário; 

• - Consultas Atendidas x Faturadas; 

 

 

Estoque e Farmácia 



 

 

Cadastros e Configuração 

 

• Cadastro das espécies dos produtos de estocagem no mínimo em 3 (três) níveis (espécie, 

classe e subclasse); 

• Permitir configurar se a espécie, classe e subclasse do produto pode ser bloqueada para 

ser dispensada para setor ou bloqueada para ser dispensada para paciente como também 

se permite fazer bloqueio de transferência entre estoques;  

• Permitir configurar se a espécie, classe e subclasse do produto são consumíveis, OPME, 

Bem Patrimonial, não consumível ou outros tipos;  

• Solicitação de Cadastro do Produto Novo com as informações e especificações do produto;  

• Cadastro de fornecedores com as seguintes informações: Razão Social, Nome Fantasia, 

Tipo (física ou jurídica), Tipo de Constituição, Nacionalidade, CNPJ, CNPJ Matriz, No do 

Contribuinte, Insc. Estadual, Insc. Municipal, Insc. INSS, PIS/PASEP, País, Endereço Postal, 

Logradouro, Endereço, Complemento, Número, Bairro, Cidade, UF, Tipo de Pagamento, 

Simples nacional, Tipo de Pagamento, Banco, Conta, Agencia, Ramo de Atividade, 

Contatos, Impostos, Contrato, Tipo de Atividade, Conta Contábil, Formas de Comunicação, 

Anexar Documentos, Dados de Internet; 

• Cadastro de Produto com as seguintes informações: Código, Descrição do Produto, 

Descrição Resumida do Produto, Complemento, Referência, Identifica se o produto é um 

Kit, Tipo de Produto, Unidade, Sexo, Código SIAF, SIAGEM, SIAFEM, Espécie, Classe, 

subclasse, Se faz o controle de Curva ABC, Se faz o controle de lote, Se faz o controle de 

validade, Se controla a série do produto, Se possui Registro ANVISA, Se é Medicamento, 

Qual Caráter (irritante ou vesicante), Se deve ser acondicionado em geladeira, Se necessita 

preparo, Em caso de psicotrópico qual lista pertence, código DCB, Se é Controlado, Se é 

Padronizado, Atividade do Produto, relacionamento com o Procedimento SUS, Tipo de 

Etiqueta de Código de Barras, Especificação, Substituições, Portaria de acordo com a 

344/98, Fabricantes, Empresas, Estoque Mínimo, Ponto de Pedido, Estoque Máximo, 

Tempo de Reposição e Classificação XYZ, Curva ABC, estabilidade do produto, natureza de 

despesa, substancia, permite anexar fotos e manuais ou documentos;  

• Dispor de tela para registrar a Solicitação de Cadastro de Produto Novo com as 

informações do usuário solicitante, data da solicitação, descrição do produto a ser 

cadastrado e as especificações do mesmo;  

• Dispor de tela para receber a Solicitação de Cadastro do Produto Novo com as informações 

e especificações do produto podendo o usuário aprovar o registro do novo produto ou 

então reprovar a solicitação de registro de um novo produto; 

• Dispor de tela para a liberação de Cadastro do Produto Novo após a validação do setor 

competente; 

• O sistema deve disponibilizar tela para o registro dos almoxarifados com o tipo de 

almoxarifado (sub-estoque ou estoque de distribuição) e configuração se o referido 

estoque permite o registro de endereço dos produtos no respectivo almoxarifado; 



 

 

• Cadastro de Unidade de Estocagem de Movimentação de produtos com fator de 

conversão para a unidade de referência; 

• Cadastro de localização dos estoques endereços das prateleiras;  

• Registro de características e restrições de armazenamento; 

• Registro de endereço de armazenamento; 

• Registro de vínculo de espécie por característica de armazenamento; 

• Registro de vínculo de endereço por característica de armazenamento; 

• Separação de produtos para estocagem de acordo com a características dos produtos;  

• Relatório de Endereços dos Produtos; 

• Tela para Reserva de Endereço por Produto; 

• Romaneio – cadastro de veículos 

• Romaneio – Acompanhamento dos Romaneios 

• Cadastro de Destinos  

• Acompanhamento de Solicitações em Romaneio;  

• Relatório de Romaneio 

• Cadastro de Transportadora 

• Romaneio 

• Cadastro de Motorista 

• Cadastro dos Motivos de Baixa; 

• Cadastro de Tipos de Documento 

• Cadastro do Motivos de Devoluções; 

• Cadastro das Cotas de Reposição de Produtos ao Estoque;  

• Configuração das Etiquetas de Código de Barras;  

• Cadastro dos motivos de divergência no atendimento do estoque;  

• Cadastro de Motivos de Saídas para Fornecedor; 

• Cadastro de Kits de Produtos 

• Cadastro de Formulas para o processamento de novos produtos a partir da composição de 

dois ou mais produtos;  

• Cadastro de Portarias da Vigilância Sanitária e seus produtos; 

• Cadastro das Listagens das Portarias da Vigilância Sanitária; 

• Cadastro de Ações Terapêuticas, Substância e seus produtos, Laboratório/Fabricante e 

seus produtos, cadastro de grupos de tratamentos e seus produtos, cadastro de palavras-

chaves e cadastro de produtos e DEF; 



 

 

• Utilizar a metodologia ABC x XYZ para a definição e cálculo do estoque mínimo, ponto de 

pedido e sugestão de compras; 

• O sistema deve classificar automaticamente o produto na curva ABC, baseando-se nas 

movimentações da quantidade de consumo e custo;  

• O sistema deve calcular automaticamente o ponto de pedido baseado nos critérios ABC x 

XYX e o tempo de reposição; 

• O sistema deve calcular automaticamente o estoque mínimo do produto, baseado na 

classificação ABC x XYZ e a quantidade de dias configurados para a reposição; 

• O sistema deve calcular automaticamente o estoque máximo do produto, baseado na 

classificação ABC x XYZ e a quantidade de dias configurados para o cálculo e a sugestão de 

compras; 

• O sistema deve calcular automaticamente a sugestão de compras do produto, baseado na 

classificação ABC x XYZ e a quantidade de dias configurados para o cálculo de compras; 

• O sistema deve permitir a configuração de espécie de produto x estoque; 

• O sistema deve permitir a configuração de usuários x estoque; 

• O sistema deve permitir a configuração de usuários x espécie; 

• O sistema deve permitir a configuração de operações que podem ser realizadas por 

usuário e por estoque; 

• O sistema deve disponibilizar a configuração de etiquetas de códigos de barras; 

• Registro/cadastro de motivos de acerto do estoque; 

 

Entradas de Produtos 

• Registro da entrada de produtos através da entrada por nota fiscal, onde o usuário, ao 

informar a ordem de compras, estando a mesma autorizada, o sistema carrega de forma 

automática na tela de registro de entrada de produtos todas as informações negociadas 

como fornecedor tais como: Valor da Compra, Fornecedor, Estoque de Entrada, CFOP, 

Frete, Produto, Valor Unitário, Qtde Entrada, Valor Unitário e Valor total. O usuário terá 

que somente fazer o registro do número da nota fiscal, a data de emissão e os lotes e as 

respectivas datas de vencimento dos mesmos; 

• Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por doação; 

• Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por vale; 

• Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por empréstimo;  

• Registro da entrada de produtos no estoque através da entrada por produção 

(reprocessamento ou manipulação); 

• Registro da entrada de serviços através da entrada por nota fiscal de prestação de 

serviços; 

• Registro da entrada de produtos consignados no estoque sem nota fiscal de consumo; 



 

 

• O sistema deve permitir registrar a baixa de vales, ou seja, após uma entrada por vale, o 

fornecedor poderá enviar ao final de um período uma nota fiscal, nesse momento o 

usuário irá selecionar o fornecedor o sistema irá executar uma busca de quais vales estão 

em aberto. Após a busca o usuário relaciona quais vales em aberto estão relacionados a NF 

de consumo e fazendo nesse momento a baixa dos vales;   

 

Saída de Produtos 

• O sistema deverá disponibilizar opção para criar uma solicitação eletrônica de produtos ao 

estoque para as seguintes opções: saída para consumo de setor, saída para consumo do 

paciente, transferência entre estoques, gasto de sala e saída entre empresas;  

• As solicitações de produtos devem ser apresentadas em tela para o atendimento e a 

dispensação, pois a partir desta opção o almoxarifado irá registrar/confirmar a 

dispensação; 

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a saída de produtos para consumo do 

setor e o lançamento no custo do setor; 

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a saída de produtos para consumo do 

paciente onde o lançamento no custo será no atendimento do paciente e no setor de 

consumo;  

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a saída de produtos para consumo do 

gasto de sala, onde o lançamento do custo será no aviso de cirurgia e no atendimento do 

paciente e no setor de consumo; 

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a transferência de produtos entre 

estoques, onde não serão lançados nenhum custo neste momento, somente ocorrerá a 

transferência dos valores e das quantidades dos produtos, atualizando automaticamente o 

saldo do produto no estoque de destino; 

• O sistema deve disponibilizar de recurso para registrar a saída de empréstimo; 

• O sistema deve disponibilizar de recurso para registrar a saída de produtos para 

fornecedor;  

• O sistema deve gerar automaticamente a solicitação de produtos para o paciente a partir 

do fechamento da prescrição eletrônica no prontuário eletrônico do paciente;  

 

Devoluções de Produtos ao Estoque  

• O sistema deverá disponibilizar opção para criar uma solicitação eletrônica de devolução 

de produtos ao estoque para as seguintes opções: devolução de saída para consumo de 

setor, devolução de saída de produto para consumo do paciente; Devolução de Saída de 

Consumo de Gasto de Sala;  

• As solicitações de devolução de produtos devem ser apresentadas em tela para o 

atendimento e a confirmação de devolução, pois a partir desta opção o almoxarifado irá 

registrar/confirmar a devolução do produto ao estoque; 



 

 

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos que saíram para 

consumo do setor com o lançamento do motivo da devolução; 

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos que saíram para 

consumo do paciente com o lançamento do motivo da devolução; 

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos que saíram para 

consumo do gasto de sala com o lançamento do motivo da devolução; 

• O sistema deve disponibilizar tela para registrar a devolução de produtos para fornecedor 

com o lançamento do motivo da devolução; 

 

Outras Movimentações 

• O sistema deve permitir o registro da baixa de produtos informando o motivo da baixa; 

• O sistema deve permitir o registro da transferência de produtos entre estoques; 

• O sistema deve permitir o registro da confirmação da transferência de produtos entre 

estoques; 

• O sistema deve permitir o registro da transferência de produtos entre empresas; 

• O sistema deve permitir o registro do recebimento da transferência de produtos entre 

empresas; 

• O sistema deve possuir opção para o registro da produção de kits de produtos, materiais e 

medicamentos; 

• O sistema deve possuir opção para o registro da produção de kits de produtos em massa 

de materiais e medicamentos; 

• O sistema deve permitir a emissão dos livros de controle de medicamentos controlados 

pela portaria 344/98 como também a emissão dos termos de abertura;  

• O sistema deve disponibilizar de tela para registrar a confirmação de consumo dos 

materiais e medicamentos dispensados ao paciente; 

• O sistema deve disponibilizar de tela para o registro de recebimento das solicitações de 

produtos ao estoque 

• O sistema deve possuir de opção de liberação e bloqueio pelo farmacêutico da 

dispensação de materiais e medicamentos para o paciente;  

 

Inventário 

• O sistema deve permitir o usuário registrar a abertura de inventário, onde o mesmo pode 

escolher o almoxarifado, o item ou então a localização ou todos dos produtos de uma 

determinada espécie, espécie e classe ou espécie, classe e subclasse; 

• O sistema deve permitir o usuário registrar as quantidades das contagens dos produtos em 

inventário; 

• O sistema deve ter rotina de geração do inventário; 



 

 

• O sistema deve ter a rotina da geração do balanço de inventário; 

 

 

       Cálculos e Fechamentos 

• O sistema deve permitir fazer o fechamento do estoque, não permitindo mais após o 

fechamento transações e operações dentro do período fechado; 

• O sistema deve permitir a realização/execução dos cálculos da curva ABC; 

• O sistema de disponibilizar a realização dos cálculos de estoque mínimo, ponto de pedido 

e sugestão de compras de acordo com os critérios previamente determinados na 

configuração; 

• O sistema deve ter opção para fazer o bloqueio de movimentação de itens de estoque de 

um ou de todos os lotes de um determinado produto; 

 

Outras Transações e Consultas 

• O sistema deve possuir tela para consulta de saldos do estoque do produto; 

• O sistema deve possuir tela para a consulta de dados consolidados do produto; 

• O sistema deve possuir tela para a consulta de produtos críticos; 

• O sistema deve possuir tela para a consulta de consumo de produtos por setor; 

 

Faturamento 

 

• O sistema deve permitir fazer a importação da tabela SIGTAP 

• O sistema deve permitir fazer a importação do arquivo CNES; 

• O sistema deve permitir fazer a importação da tabela de CEP disponibilizada pelo Datasus; 

• O sistema deve permitir fazer a configuração dos prestadores e os respectivos CBO’s 

• Permitir registrar o caráter de atendimento; 

• Permitir cadastrar o motivo de descarte; 

• Cadastro do Tipo de Financiamento; 

• Cadastro do motivo de glosa BPA; 

• O sistema deve fazer o lançamento automático na fatura BPA dos procedimentos 

correspondentes e que foram realizados nos setores de diagnóstico e atendimento;   

• O sistema deve fazer o lançamento automático na fatura APAC dos procedimentos de alta 

complexidade correspondentes e que foram realizados nos setores de diagnóstico e 

atendimento; 



 

 

• O sistema deve fazer todas as críticas referentes as regras DATASUS (sexo x procedimento, 

idade x procedimento, procedimento x diagnóstico, procedimento x CBO, prestador x CBO 

e CEP); 

• O sistema deve fazer a geração dos arquivos de produção ambulatorial (BPA e APAC) no 

padrão DATASUS para envio da produção mensal para a secretária de saúde;  

• O sistema deve fazer todas as críticas relacionadas as regras do DATASUS e imprimir o 

relatório de inconsistências para que os usuários possam fazer os devidos ajustes; 

• O sistema deve permitir fazer o controle de faturamento pelos tetos orçamentários por 

subgrupo, por procedimento, por setor e por grupo de procedimento; 

• O sistema deve gerar a exportação do BPA e APAC 

• O sistema deve gerar o arquivo XML para o programa SISMAMA; 

• O sistema deve permitir a renovação de APAC; 

• O sistema deve permitir a emissão de laudo para emissão de APAC; 

• O sistema deve emitir ficha de frequência de APAC;  

• O sistema deve permitir a cópia de APAC; 

• O sistema deve permitir o lançamento manual dos procedimentos de alta complexidade na 

fatura APAC; 

• Controlar automaticamente as regras de validação do SUS para cada procedimento, 

possibilitando uma checagem automática no momento do lançamento e execução dos 

procedimentos e do fechamento da conta; 

• Consultar o demonstrativo de AIH's por complexidade e financiamento, permitindo filtrar 

por uma ou mais remessas e discriminar por grupo, subgrupo e procedimentos SUS. O 

relatório exibe informações como: a AIH, o procedimento realizado, o período bem como o 

total da conta e a complexidade; 

• Definir e validar critérios e normas do SUS no momento da entrada dos dados referentes 

aos procedimentos realizados; 

• Emitir a produção e o consequente faturamento de cada profissional, com a opção de 

periodicidade diária, semanal e mensal; 

• Exportar arquivo de remessa no formato/layout padrão do SISAIH01; 

• Exportar as informações necessárias para o sistema SIHD2, SISAIH01 segundo o layout 

definido pelo Ministério da Saúde; 

• Importar informações dos sistemas: SIA, SCENES, SIGTAP, SIHD2, SISAIH01, e-SUS, 

necessárias à emissão de relatórios gerenciais; 

• Integrar com o módulo de prontuário eletrônico do cidadão onde todos os exames 

solicitados e realizados, procedimentos realizados e prescritos, medicamentos solicitados e 

dispensados cairão automaticamente na conta do paciente, assim como se realizar o 

cancelamento estes sairão automaticamente da conta; 



 

 

• Manter rotina de atualizar o banco de dados utilizado pelo módulo, com as informações 

disponibilizadas pelo DATASUS/Ministério da Saúde (tabelas e arquivos); 

 

• Manter rotina de importar as Tabelas do SIGTAP, possibilitando as atualizações; 

• Realizar a digitação do Laudo AIH e impressão no formato e layout do Ministério de Saúde; 

• Registrar o laudo médico para emissão de AIH, que requisita uma autorização de 

internação hospitalar. Nesse relatório constam informações a respeito do estabelecimento 

solicitante, dados do paciente, o laudo técnico, justificativa da internação, entre outros 

dados; 

• Registrar os dados necessários para faturamento e verificar critério de críticas conforme 

normas do SUS. 

 

Same 

 

• Módulo que possibilite o controle dos prontuários físicos existentes no Hospital, 

controlando as saídas dos prontuários do arquivo físico; 

• Módulo que permita controlar os diversos setores de arquivos existentes no hospital, 

identificando os prontuários existentes em cada arquivo; 

• Possibilitar a localização dos prontuários físicos dos pacientes, bem como registrar as 

movimentações físicas dos mesmos, gerando um efetivo controle sobre os Prontuários 

ausentes do arquivo médico, possibilitando controlar informações referentes a data de 

retirada, quem retirou, o motivo, data de retorno, criando um histórico sobre a 

movimentação de cada Prontuário; 

• O sistema deve possuir integração automática e on-line com o setor de internação, 

avisando o arquivo no momento da internação do paciente para que o mesmo separe o 

referido prontuário e encaminhe para a unidade de internação do paciente, ou abra um 

prontuário para um novo paciente; 

• O sistema deverá possuir integração on-line com o agendamento de consultas, 

possibilitando ao arquivo separar e encaminhar os prontuários dos pacientes que tem 

consulta agendada para o dia seguinte, controlando os processos de envio e retorno deste 

prontuário para cada setor ambulatória; 

• O sistema deve permitir controlar os diversos volumes que compõe um prontuário físico 

dos pacientes, gerando etiquetas independentes para cada volume; 

• O sistema deverá permitir realizar a movimentação dos prontuários via código de barras; 

• O sistema deverá permitir gerar movimentação de prontuário físico por empréstimo, 

controlando para quem foi emprestado, a data de saída e previsão de retorno do 

prontuário ao arquivo; 



 

 

• O sistema deverá permitir visualizar e controlar rapidamente todos os prontuários que se 

encontram fora do arquivo e os locais ou funcionários que estão responsáveis pelos 

mesmos; 

 

• O sistema deverá permitir indicar a transferência dos prontuários físicos dentro das 

unidades e setores do hospital; 

• O sistema deverá controlar a entrada de documentos diversos nos prontuários dos 

pacientes. 

• O sistema deverá fornecer rapidamente informações sobre a localização dos Pacientes 

internados, sobre os Pacientes que foram atendidos nas unidades ambulatoriais, SADT e 

de Pronto Socorro,  

• O sistema deverá permitir fornecer rapidamente informações referentes aos pacientes que 

foram dispensados nas unidades de atendimento, demonstrando as datas de atendimento 

e dispensa dos mesmos; 

• O sistema deverá permitir controlar o processo de visitas aos pacientes internados, 

emitindo crachás e registrando informações sobre o visitante e indicando horário de 

entrada e saída do mesmo; 

• O sistema deverá controlar o número Máximo de visitas permitido para cada paciente; 

• O sistema deverá emitir listagem dos pacientes internados de cada médico, contendo a 

localização do paciente no Hospital, visando facilitar o processo de visita médica. 

 

Sistema de atenção ao cliente 

 

• Cadastro de Níveis de Chamado; 

• Cadastro dos Receptores de Chamados; 

• Cadastro das Situações de Chamados; 

• Cadastro dos Tipos de Chamados; 

• Cadastro dos Motivos de Chamados; 

• Cadastro de Meios de Contato; 

• Cadastro de Origens da Solicitação; 

• Cadastro de Tipos de Local; 

• Configuração de Usuários x Setor de Chamado; 

• Permitir o Registro da abertura de chamados; 

• Permitir cadastrar os documentos de chamado; 

• Permitir executar o gerenciamento de chamados; 

• Registrar a exclusão de chamados;  



 

 

• Permitir registrar a resposta da solicitação de parecer aos setores; 

• Realizar a consulta de chamados abertos; 

• Emitir relatórios estatísticos de origens de chamados, meio de abertura, origem de 

chamado x tipo de chamado, níveis de chamado, motivos de chamado e tipos de chamado; 

 

Nutrição e Dietética 

 

• Cadastro do Tipos de Dietas; 

• Cadastro do Tipos de Refeições; 

• Cadastro de Orientações de Dietas; 

• Cadastros dos Pratos; 

• Cadastro da Classificação dos Cardápios; 

• Cadastro da opção dos cardápios; 

• Cadastro dos bicos de mamadeira; 

• Cadastro de manipuladores de mamadeiras; 

• Cadastro de copas; 

• Configuração de leitos por copas; 

• Configuração de origens x copas; 

• Cadastro da composição dos pratos; 

• Registro da ficha nutricional do paciente com dados do atendimento, observações 

médicas, tipo de dieta, tipo de refeição e observações das refeições; 

• Registro de Movimentação de cardápios com as informações do tipo de refeição, dados do 

atendimento, tipo de dieta, copa, observações da nutrição, opções e a quantidade das 

opções escolhidas do cardápio; 

• Registro de movimentação de cardápios do lactário; 

• Registro de solicitações de dietas avulsas para pacientes, médicos, setores, 

acompanhantes; 

• Registro do Status da Refeição com horário de fechamento; 

• Registro de Status do Lactário com horário de fechamento; 

• Registro do Status de acompanhante com horário de fechamento; 

• Registrar o planejamento do cardápio; 

• O sistema deve gerar automaticamente a solicitação de dieta a partir da prescrição médica 

eletrônica e lançar no mapa com o leito, observações, diagnóstico e orientações da 

nutrição; 



 

 

• O sistema deve lançar automaticamente no mapa de produção, todas as dietas prescritas 

pelos médicos;  

• O sistema deve possibilitar a emissão do mapa de produção de dietas por unidade de 

internação e tipo de refeição; 

• O sistema deve possibilitar a emissão de etiquetas das dietas para serem fixadas nas 

bandejas; 

Editor de documentos eletrônicos 

 

• Permite criar campos que irão compor um formulário que será disponibilizado no PEP; 

• Permite definir o grupo e o subgrupo a qual o campo irá pertencer;  

• Permite informar a descrição do campo; 

• Permite informar o tipo de campo que será criado, que deverá ser no mínimo os seguintes 

tipos: texto, check-box, combo box, imagem, caixa de texto, radio button, botão, data, 

marcação de imagem e código de barras; 

• Permite configurar se o campo é editável; 

• Permite configurar se o campo é de preenchimento obrigatório; 

• Permite definir o tamanho do campo;  

• Permite definir a máscara do campo podendo a mesma ser número, texto, data e data e 

hora; 

• Permite definir valores iniciais e finais para um campo, não permitindo o preenchimento 

de valores absurdos;  

• Permite configurar que o campo seja habilitado para preenchimento somente em 

determinada situação, quando o mesmo só pode ser habilitado para pacientes do sexo 

masculino ou feminino ou dentro de uma faixa etária que seja compatível;  

• Permite configurar ações do campo, como exemplo de ação podemos citar a inserção de 

uma query para recuperar valores previamente preenchidos em outros campos e telas do 

sistema, carregando automaticamente os dados no formulário que possuir este campo; 

• Permite definir uma lista de valores pré-definida para o campo; 

• Permite definir se será permitido o uso de textos padrões para campos configurados com o 

tipo texto ou caixa de texto; 

• Permite criar documentos informando os campos que foram previamente criados e o label 

dos campos; 

• Permite definir o grupo e o subgrupo a qual o documento irá pertencer; 

• Permite informar a descrição/nome do documento;  

• Permite definir o layout do documento inserindo cabeçalho e rodapé; 

• Permite criar documentos inserindo a logo da instituição no cabeçalho dos documentos; 



 

 

• Permite fazer a criação da versão do layout de impressão do documento; 

• Permite fazer a inclusão de campos novos em um documento já criado e dessa forma 

controlando a versão do mesmo, não carregando em documentos anteriores o campo 

criado e adicionado ao documento em branco;  

• Permite a exportação do documento; 

• Permite a importação de documentos que foram criados em outras instituições que fazem 

o uso da mesma tecnologia; 

• Não deve permitir o uso do documento antes do registro da publicação dele; 

• Permite excluir um documento criado, portanto essa operação só deve ser permitida se o 

documento ainda não foi registrado em nenhuma ficha ou facha parte de algum perfil do 

PEP;  

• Permite fazer a cópia de um documento já criado e promover os devidos ajustes e publicá-

lo como um documento novo criado a partir de um já existente; 

 

Gestão de Usuários 

 

• Sintéticos e Analíticos 

• Cadastro dos sistemas; 

• Cadastro dos módulos que compõem o sistema;  

• Cadastro de perfis/papel de usuários com a definição dos módulos, telas e relatórios que 

os mesmos terão acesso; 

• O sistema deve permitir a configuração das diretivas de segurança para a criação e 

definição de senhas; 

• Permitir a criação de usuários e a definição dos papeis de acesso dos respectivos usuários;  

• Permitir a desativação de usuários do sistema; 

• O usuário poderá ter um ou mais papéis definidos simultaneamente; 

• Permitir a mudança de senha; 

• Permitir a alteração de senha; 

• Configurar os usuários por empresa; 

• Configurar os usuários por setor ou unidade de internação; 

• Configurar os usuários por almoxarifado; 

• Configurar os usuários por SAME; 

• Configurar os usuários por setores de diagnóstico; 

• Configurar tabelas e as colunas que serão auditadas; 

• Configurar as operações que serão auditadas junto as tabelas; 



 

 

• O sistema deve disponibilizar tela para a consulta de auditoria das tabelas que sofreram 

alterações no conteúdo;  

• GESTÃO DE USUÁRIOS E CONTROLE DE ACESSO 

• Permite definir quais tabelas terão as trilhas de auditoria ligadas; 

• Permite configurar se o sistema enviará e-mail para o auditor ou usuário responsável 

quando houver alterações nas tabelas que estão com as trilhas ligadas;  

• Permite definir quais colunas das tabelas terão as trilhas de auditoria ligadas; 

• Permite definir quais operações (insert, delete, update) nas tabelas e colunas que terão as 

trilhas de auditoria ligadas; 

• Permite desligar as auditorias de tabelas, colunas e transações que foram ligadas; 

• Permite consultar o log de auditoria por período, por tabela, por coluna da tabela, por 

usuário e módulo com os seguintes dados: data do registro, hora do registro, tabela, 

coluna, valor antigo, valor novo e usuário responsável pela operação, máquina da 

operação com o IP da mesma; 

 

CCIH 

• O sistema deve estar totalmente integrado ao prontuário eletrônico do paciente; 

• O sistema deve possibilitar o registro dos antimicrobianos que estão sendo monitorados e 

controlados pela CCIH; 

• O sistema deve possibilitar a configuração do nr. de dias autorizados automaticamente 

pela CCIH para a prescrição dos antimicrobianos controlados pela comissão;  

• O sistema deve possibilitar a configuração da DDD (dose diária definida) dos 

antimicrobianos controlados pela comissão; 

• O sistema deve possibilitar a configuração se o antimicrobiano é de uso restrito, se está 

ativo e se o mesmo é de vigilância;  

• O sistema deve permitir o registro dos materiais para cultura com código e descrição; 

• O sistema deve permitir o registro dos microrganismos com código e descrição; 

• O sistema deve permitir o registro dos procedimentos invasivos com código e descrição; 

• O sistema deve permitir o registro das topografias com código e descrição; 

• O sistema deve permitir o registro dos materiais para cultura com código e descrição; 

• O sistema deve realizar automaticamente a busca ativa dos pacientes suspeitos de 

infecção hospitalar com a possibilidade de o usuário selecionar o tipo de busca (uso de 

antimicrobiano, culturas positivas, procedimentos invasivos, cirurgias, data de previsão de 

alta ultrapassada, admitidos com mais de 48 e 72 horas, por setor e por unidade de 

internação;  

• O sistema deve apresentar ao fazer a busca ativa, todas as informações relativas ao 

atendimento do paciente, informações referentes ao uso de antimicrobianos, a cirurgias 



 

 

realizadas pelo paciente, aos resultados das culturas realizadas, aos procedimentos 

invasivos registrados na assistência ao paciente e as infecções já registradas; 

• O sistema deve permitir o usuário fazer o registro da infecção do paciente com as 

seguintes informações: data da infecção, CID, Tipo do Registro, Tipo de Infecção, Tipo de 

Situação, Sitio Principal, Topografia, Procedimento Invasivo, Localização, Leito, Aviso de 

Cirurgia quando paciente com infecção no CC e observações; 

• O sistema deverá permitir controlar separadamente os pacientes que estão em processo 

de vigilância e os que já tiveram sua infecção notificada; 

• O sistema deverá permitir acessar o resultado dos exames de antibiograma realizados para 

os pacientes; 

• O sistema deve possibilitar o registro de procedimentos invasivos realizados no paciente 

durante a sua assistência com a data da realização, o procedimento realizado e o setor 

onde ocorreu; 

• O sistema deve disponibilizar a realização de auditorias nas prescrições médicas que 

tiverem antimicrobianos prescritos pelos médicos assistentes; 

• No processo de auditoria o sistema deve permitir o médico infectologias selecionar o 

paciente, e registrar a auditoria, podendo o mesmo bloquear uma nova prescrição do 

antimicrobiano para o paciente;   

• No processo de auditoria o sistema deve permitir o médico infectologias selecionar o 

paciente, e registrar a auditoria, podendo o mesmo liberar a prescrição de um 

antimicrobiano para o paciente para um determinado número de dias; 

• O sistema deve apresentar automaticamente as mensagens inseridas pelo médico 

infectologista no processo de auditoria para o médico assistente no momento da 

prescrição médica; 

• O sistema deverá calcular as taxas de infecção Hospitalar existentes demonstrando 

graficamente a evolução mensal das mesmas de acordo com parâmetros pré-definidos 

como unidade de atendimento, especialidades, médicos e topologia; 

 

Central de Material Esterilizado 

• Cadastro dos tipos de embalagens com código e descrição; 

• Cadastro das máquinas esterilizadoras;  

• Cadastro dos tipos de instrumentais com código, descrição, tempo de esterilização e 

temperatura;  

• Cadastro dos tipos de caixas cirúrgicas com código, descrição, tempo médio de 

esterilização, tempo de volume de produção e qtde. de componentes;   

• Cadastro dos tipos de esterilização; 

• Cadastro das localidades do arsenal com código, corredor, prateleira, armário e box; 

• Cadastro do Motivo de Cancelamento; 



 

 

• Cadastro do Composição de Kits com descrição, tipo de embalagem, setor principal, tipo 

de instrumental, tipo de esterilização, instrumentais e fotos dos instrumentais de 

composição, localização do arsenal, qtde de etiquetas para preparo e etiquetas para 

esterilização; 

• Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no expurgo; 

• Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no processo de desinfecção;  

• Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no processo de preparo; 

• Registrar a entrada da caixa e os respectivos instrumentais no processo de esterilização; 

• Registrar a digitação dos testes físico, químico e biológico; 

• Registrar a entrada das caixas e os respectivos instrumentais ou dos instrumentais no 

arsenal;  

 

Lavanderia e Rouparia 

• Cadastro de peças do enxoval com o código, descrição, tamanho e peso; 

• Cadastro de tipos de kits de enxoval com o código, descrição; 

• Cadastro de composição dos kits com o código, descrição, peças e quantidade de peças; 

• Cadastro dos tipos de entradas do enxoval no estoque da rouparia;  

• Cadastro dos motivos de baixa das peças da rouparia; 

• Cadastro de cotas de peças e kits para serem enviadas para as unidades de internação;  

• Cadastro de cotas de peças e kits para serem enviadas para os setores;  

• Registro das saídas de roupas dos setores e unidades de internação para a lavanderia, seja 

ela externa ou interna, com o registro separado do peso da sujidade leve e da sujidade 

pesada das roupas que serão enviadas pelo setor;   

• Registro das entradas de roupas na rouparia, oriundas da lavanderia, seja externa ou 

interna, onde o usuário informa as peças, as quantidades e de acordo com as peças e as 

quantidades o sistema calcula o peso;  

• Registro das saídas de roupas da rouparia para os setores e as unidades de internação, 

nesta operação devem ser informados o setor, a unidade de internação, as peças, os kits e 

as respectivas quantidades, de acordo com as peças e as quantidades o sistema calcula 

automaticamente o peso enviado para o setor ou unidade de internação; 

• Registro das entradas das peças de roupas na rouparia por compra ou outro tipo de 

composição;  

• Registro das baixas das roupas da rouparia; 

• O sistema deve permitir a consulta das saídas para a lavanderia; 

• O sistema deve permitir a consulta das pendências da lavanderia; 

• O sistema deve permitir a consulta dos saldos de peças da rouparia 



 

 

 

Movimento de Documentos 

• Cadastro do Grupo de Documentos; 

• Cadastro de Documentos; 

• Cadastro de Documentos por Setor; 

• Cadastro de Documentos por Procedimento; 

• Cadastro de Documentos Requisitados; 

• Configuração do Fluxo de Documentos; 

• Registrar o protocolo de movimentação de envio de documentos entre as áreas do 

hospital com as seguintes informações: setor de origem, setor de destino, observação, 

código do documento, descrição do documento e os dados do atendimento que 

originaram os documentos; 

• Registrar a baixa de documento com os seguintes dados: protocolo, data de envio, 

observação, código do documento, descrição do documento e os dados do atendimento 

que originaram os documentos;  

• Disponibilizar a tela de consulta de documentos por atendimento; 

• Consulta de movimentações de documentos por atendimento; 

 

Portaria e Controle de Acesso 

• o sistema deve permitir o uso de dispositivos como câmera para a captura da imagem do 

paciente, acompanhantes, visitante ou fornecedor; 

• O sistema deve permitir configurar o número máximo simultâneo de visitantes e 

acompanhantes do paciente, bloqueando de forma automática quando esse número 

ultrapassar não permitindo fazer o registro dos mesmos; 

• Permitir limitar os visitantes por dia; 

• Permitir configurar os horários de visitas por setor do turno da manhã, da tarde e da noite; 

• Permitir cadastrar as portarias e associar as máquinas que estão alocadas nas respectivas 

portarias; 

• Permitir cadastrar os ramais com o respectivo contato de cada setor e unidade de 

internação; 

• Permitir cadastrar os documentos que são validos para o registro dos pacientes, 

acompanhantes, visitantes e fornecedores;  

• Permitir configurar os crachás e sua respectiva numeração;  

• Permitir configurar os tipos de pertences;  

• Permitir registrar a entrada de pacientes e acompanhantes com as seguintes informações: 

Captura da foto do visitante ou acompanhante, Nome do acompanhante/visitante, tipo 



 

 

(visitante ou acompanhante), parentesco, tipo do documento, número do documento de 

identificação, nome do colaborador que autorizou a entrada, ramal autorizador, número 

do crachá, data e hora da entrada, usuário que registrou a entrada, adicionar pertences do 

acompanhante  e observação;  

• Permitir registrar a entrada de colaborador, prestador e fornecedor com as seguintes 

informações: Captura da foto do colaborador, prestador e/ou fornecedor, Nome do 

colaborador, prestador e/ou fornecedor, tipo (colaborador, prestador e/ou fornecedor), 

tipo do documento, número do documento de identificação, nome do colaborador que 

autorizou a entrada, setor de destino, ramal autorizador, número do crachá, data e hora 

da entrada, usuário que registrou a entrada, adicionar pertences do colaborador, 

prestador e/ou fornecedor  e observação;  

• Permitir registrar a entrada de pacientes (agendado/não agendado) com as seguintes 

informações: Nome do paciente, tipo de documento, número do documento, número do 

crachá, data e hora de entrada, usuário que registrou a entrada, observações e os 

pertences do paciente;  

• Permite realizar a consulta das movimentações de visitantes e acompanhantes por período 

e por paciente; 

• Permite realizar a consulta das movimentações de colaborador, prestador e fornecedor 

por período e por setor; 

• Permite realizar a consulta das movimentações de pacientes por período e por setor 

• Permite realizar a consulta do registro de pessoas e visualizar o tipo do documento, 

número do documento, telefone e a fotografia;  

• Permite realizar a consulta dos pacientes atendidos por período e por setor; 

• Permite registrar a saída dos pacientes, acompanhantes, visitantes, colaboradores, 

prestadores e fornecedores com a data e hora da saída e o sistema calculando de forma 

automática o tempo de permanência; 

 

Relatórios 

 

• Sintéticos e Analíticos 

• Dia do exame horas e procedimentos 

• Dia de entrega dos exames 

• Taxa de repetição de exame 

• Motivo de reagendamento 

• Relatório de agendamento X executados 

• Extravasamento de anestésico e contrastes 

• Relatórios de faturamento BPA e APAC 



 

 

• Relatório de dispensação 

Caso não seja encontrado nenhum paciente com as mesmas características no banco de dados 

o usuário irá iniciar o preenchimento de um novo cadastro. 

O cadastro de paciente deve ser único em todas as origens de atendimento do hospital e deve 

possuir configuração de quais campos devem habilitados e quais campos que devem ter seu 

preenchimento obrigatório por origem de atendimento. 

 

 

O cadastro do paciente de ter no mínimo os seguintes campos 

 

- Nome;                                                                                  

- Nome Social; 

- Nome da Mãe; 

- Nome do Pai; 

- Data de Nascimento; 

- Sexo; 

- Cor; 

- Tipo Sanguíneo; 

- Nome do Cônjuge; 

- Identidade; 

- Órgão Emissor; 

- Data de Emissão; 

- CPF; 

- Cartão Nacional de Saúde; 

- Estado Civil; 

- Endereço; 

- Número e Complemento; 

- Bairro; 

- Cidade;  

- CEP; 

- Telefone Residencial, 

- Telefone Comercial; 

- Telefone Celular; 



 

 

- E-Mail; 

- Local de Trabalho; 

- Profissão; 

- Classe Econômica; 

- Grau de Instrução; 

- Naturalidade; 

- Nacionalidade; 

- Fotografia do Paciente; 

- Captura da biometria do paciente;  

- O sistema deverá estar totalmente integrado ao sistema de emissão do Cartão Nacional de 

Saúde; 
 

 

*A empresa deverá apresentar junto a Nota Fiscal, relatório de equipamentos locados. 

 

Unidade: 

CDC - Centro Diagnóstico Carioca - Unidades Sede e Avançadas 
   

TIPO DE UNIDADE NOME UNIDADE AVANÇADA 
HORÁRIO 

FUNCIONAMENTO 

SEDE CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA       07:00 - 22:00h 

 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA;  

b) Disponibilizar mão-de-obra e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita execução 

dos serviços;  

c) Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com fotografia 

recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S;  

d) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;  

e) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou Municipal, as 

normas de segurança da Administração, inclusive instruir os seus empregados à prevenção de 

incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho nas áreas da Administração;  

f) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 

pagamento das faturas emitidas contra o CONTRATANTE;  



 

 

g) Os custos de qualquer um dos itens de uniforme e Equipamentos de Proteção Individual não 

poderão ser repassados aos empregados;  

h) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes 

dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 

necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as 

providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;  

i) Apresentar cronograma de treinamento para os seus funcionários com emissão de 

Certificado, bem como avaliação periódica de seus funcionários a cada semestre;  

j) Manter todos os equipamentos, ferramental e utensílios necessários a execução dos 

serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 

(vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, 

de modo a evitar danos à rede elétrica;  

k) Responsabilizar-se por acidentes na execução dos serviços, bem como responder civil e/ou 

criminalmente, por quaisquer danos causados, diretamente ou indiretamente, à CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer 

queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou de terceiros, em decorrência 

da prestação dos serviços contratados 

l) A CONTRATADA será a única responsável pelos acidentes que possam decorrer da prestação 

de serviços objeto deste contrato, bem como pela reparação integral de todos e quaisquer 

danos que seus funcionários vierem a causar à CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros na 

execução dos serviços do presente contrato; 

m) Informar ao INSTITUTO GNOSIS, sistematicamente, sobre o andamento dos serviços; 

n) Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 

previdenciária, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo 

integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas; 

o) Reservar exclusivamente ao INSTITUTO GNOSIS o direito de utilização e divulgação dos 

trabalhos elaborados; 

p) Preparar e fornecer aos seus empregados, quando aplicável, o formulário PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário), quando exigível, na forma da Lei; 

 
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
6.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e devidamente 

identificados, às dependências da unidade. 

6.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  

6.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;  

7.4. Expedir Autorização de Serviços;  

6.5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

6.6. Disponibilizar instalações sanitárias;  

6.7. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada.  

6.8. Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que 

encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção; 

6.9. Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários para a elaboração dos 

laudos técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor;     



 

 

6.10. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, os laudos técnicos e documentos previstos na 

legislação previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR, PPRA e PCMAT);  

6.11. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da lei, de que as 

atividades exercidas pelos segurados empregados no presente TERMO CONTRATUAL não estão 

sujeitas à concessão de aposentadoria especial. 

7.  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

7.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, à contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente 

ou por prepostos designados, podendo para isso: 

7.2. Solicitar à contratada a substituição de qualquer produto, método e/ou funcionário, cuja 

atuação considere prejudicial ou inadequado; 

7.3. Vetar o prosseguimento normal do serviço, baseados na legislação em vigor; 

7.4. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas 

necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões. 

7.5. Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou as questões que envolvam 

o serviço, sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas. 

7.6. Assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela CONTRATADA é 

suficiente para o bom desempenho dos serviços; 

7.7. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços;  

7.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

7.10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  

7.11. Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. Comprovação de que possui instalações e aparelhamentos adequados e disponíveis para a 

realização dos serviços que são objeto deste Termo de Referência. 

8.2. Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços e está apta para o 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com o 

objeto desse TR.  

8.3. Somente serão consideradas as propostas das proponentes cujas atividades estejam 

contidas no Alvará de Licença. 

8.4.  Declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, 

de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 



 

 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças técnicas ou financeiras. 

 

09. HABILITAÇÃO  

Apresentação dos seguintes documentos: 
 

Empresa individual:  Registro Comercial, devidamente inscrito na Junta Comercial. 

Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta Comercial, 

em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado acompanhado de 

ata de eleição de seus administradores. 

Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 

Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. 

 
- Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas 
- Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS  
- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal  
- Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual 
- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal 
- Prova de Regularidade com a Procuradoria da Fazenda Nacional  
- Prova de Regularidade com a Seguridade Social 
- Prova de Regularidade com FGTS 
 

10. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  

10.1. O INSTITUTO GNOSIS terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre a prestação dos 

serviços objeto do presente TERMO CONTRATUAL, por intermédio de prepostos seus, 

devidamente credenciados, aos quais deverá a CONTRATADA facilitar o pleno exercício de suas 

funções, não importando isso em supressão ou mesmo atenuação das responsabilidades desta, 

por quaisquer erros, falhas ou omissões ocorridas. 

§1º - O INSTITUTO GNOSIS credenciará perante a CONTRATADA um representante investido de 

plenos poderes para, diretamente ou através de auxiliares, exercer a fiscalização geral e total 

dos serviços ora contratados, tendo como atribuições precípuas as seguintes: 

a) Exigir da CONTRATADA a estrita obediência às estipulações deste Termo de Referência, à 
documentação a ele anexa e à melhor técnica consagrada pelo uso para a execução dos 
serviços objeto deste Instrumento; 

b) Fazer, corrigir, ou refazer trabalhos defeituosos, por conta do INSTITUTO GNOSIS, através 
de terceiros, debitando à CONTRATADA os gastos daí decorrentes, caso essa última não os 
refaça ou corrija dentro do prazo determinado pela Fiscalização; 

c) Recusar os equipamentos e eventuais serviços de reparo ou manutenção que, a seu 
critério, estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos estipulados pelo 
presente TERMO CONTRATUAL; 

d) Controlar as condições de trabalho, ajustando com a CONTRATADA as alterações na 
sequência da execução que forem consideradas convenientes ou necessárias, e controlar 
tais condições de modo a exigir desta, na ocorrência de atraso nos serviços, a adoção de 
regime de trabalho diferente; 



 

 

e) Dar permanente assistência aos serviços, na interpretação e na solução de problemas 
surgidos;  

f) Encaminhar à CONTRATADA as comunicações que se façam necessárias, com relação aos 
trabalhos de fiscalização e controle dos serviços; 

g) Atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas; 

h) Sustar os serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, a seu critério, 
considerar esta medida necessária à boa execução dos mesmos, ou à salvaguarda dos 
interesses do INSTITUTO GNOSIS. Quaisquer ônus provenientes dessa rejeição serão de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

§2º- À Fiscalização caberá, ainda, determinar os prazos para cumprimento das exigências feitas.  

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços, deverão 

ser fornecidos e distribuídos em quantidades necessárias e suficientes para a execução dos 

serviços. 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de execução do serviço será de 22 (vinte e dois) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato, com seu término em 31/05/2024, podendo ser prorrogado, por analogia, dentro 

do limite previsto na Lei nº 14.133/2021. Ou rescindido antes disso, em caso de término do 

contrato de gestão com a prefeitura de do Rio de Janeiro. 

 

13. VEDAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto, tendo em vista a contratação 

por notória especialização. A CONTRATADA também não poderá ceder ou transferir, no todo ou 

em parte, ainda que em função de reestruturação societária, fusão, cisão e incorporação, os 

direitos e obrigações decorrentes do contrato com a CONTRATANTE, inclusive, seus créditos. 

14. DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 

É importante que a contratada declare, por escrito, como anexo ao futuro contrato, o seguinte: 

Que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, durante 

a vigência do contrato não serão empregados, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de dezoito anos, bem como não serão empregados, em qualquer trabalho, menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

15. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:  

a) O valor do objeto deverá ser cotado em moeda corrente nacional, devendo incluir todas as 

despesas, inclusive impostos e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas incidentes em seu 

escopo de prestação de serviços;  
 

b) Apresentação de planilha com a formação dos preços; 
 

c) As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes 

nesse Termo de Referência. 
 



 

 

d) Serão desclassificadas propostas com preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao 

INSTITUTO GNOSIS à faculdade de promover verificações ou diligências que se fizeram 

necessárias, objetivando a comparação da regularidade da cotação ofertada; 
 

e) Será julgada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, devendo o preço proposto 

incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, cumprindo todos os requisitos técnicos 

previstos no Termo de Referência. 
 

f) O envio da proposta será considerado como anuência a todas as Cláusulas do Termo de 

Referência e seus Anexos. 

16. PROCEDIMENTOS DE ENVIO DA PROPOSTA 

As propostas deverão ser enviadas, para propostas@institutognosis.org.br, até 15/09/2022. 

17. RESULTADO  

Após a avaliação, o INSTITUTO GNOSIS chegará ao resultado no dia 16/09/2022. 

 
 

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2022. 
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