
 

 
  

                                                                                                                                                        

_________________________________________________________________________________________________ 

Sede: Rua Duque de Caxias, 129 – Vila Isabel / RJ     Contato: (21) 2147.8191 / 2148.1470 

www.institutognosis.org.br | contato@institutognosis.org.br 

TERMO DE REFERÊNCIA 
SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE PACIENTES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA – AB Maricá 

 

1. OBJETIVO 
Contratação de empresa especializada para implantação de solução nas unidades de saúde de: solução de 
prontuário eletrônico; solução de mobilidade para os profissionais; solução de bi; solução de 
autoatendimento, dispensador de senhas e painel de chamada; solução de agendamento online de consultas 
e autocuidado do paciente; solução de educação e engajamento do paciente em hábitos saudáveis e solução 
de integração de informações em ficha unificada do paciente; por meio  da contratação de solução e serviços 
de instalação, configuração,  treinamento e suporte técnico contínuo para o uso das soluções para atender as 
necessidades das Unidades de Atenção Básica nos quatro distritos de Maricá, administradas pelo Instituto 
Gnosis, através de contrato de gestão com a Prefeitura de Maricá, de forma contínua, de acordo com as 
condições e especificações constantes deste documento. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Justifica-se a presente contratação por força do Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado entre a 

Prefeitura de Maricá e o Instituto Gnosis, conforme seleção através do processo 1893/2020. 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Apoio aos profissionais e gestores de saúde, através de processo de gestão da informação, nas atividades de 

identificação, aquisição, organização, armazenamento, distribuição e uso adequado da informação, 

independentemente do formato ou meio em que se encontra (seja em documentos físicos ou 

digitais). Através da sinergia entre a tecnologia da informação e comunicação (TIC) e os recursos 

informativos visando o desenvolvimento de estratégias e a estruturação de atividades organizacionais, com a 

contratação de solução que contemple serviços de conectividade, hardware, software de gerenciamento da 

solução, manutenção de equipamentos de TI, treinamento dos profissionais de saúde e suporte técnico para 

dar sustentação ao uso do prontuário eletrônico. 

Os objetivos estratégicos do Ministério da Saúde, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e a 

contratação pretendida possuem alinhamento nos seguintes tópicos: 

 PNS 2016-2020 OE 1: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com 

ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política 

de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 

 PPA 2016-2020 Objetivo: 0713 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo 

adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, 

aprimorando a prática de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. § 04EI - Garantir 14 

mil Unidades Básicas de Saúde utilizando prontuário eletrônico. 

 PDTI - OETI.5 Prover infraestrutura tecnológica e serviços necessários ao MS: 

o N5.2 - Estabelecer um processo de monitoramento da infraestrutura tecnológica; 

o N5.4 - Otimizar o processo de guarda da informação; 

o M5.3 - 100% da infraestrutura monitorada; 

o A5.5 - Executar o monitoramento da infraestrutura. 
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 PDTI - OETI.7 Promover a integração e disponibilização de informações de saúde: 

o Necessidade 7.1.: Compartilhar informações entre sistemas; 

o Necessidade 7.6.: Implantar processo de governança de acesso e controle às informações do RES 

e CMD; 

o Necessidade 7.7.: Disponibilizar serviços públicos para o cidadão por meio digital; 

o M7.1 - 50% de aumento na integração de informações entre os sistemas; 

o A7.4 - Realizar integração de informações entre os sistemas conforme Plano de Integração; 

o A7.5 - Planejar e realizar a integração das bases de dados (DATASUS) a partir de estudo 

preliminar. 

O objeto foi reunido em LOTE Único por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como funcionar 

sem estar integrados os diversos serviços, pelas características de soluções desta natureza. 

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na 

gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria 

a implementação da solução. 

Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento aumentará 

sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação. 

Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua 

amplitude municipal da presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades 

municipais, interdependência e natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação 

pretendida deverá ser realizada como um único lote. 

Requisitos técnicos associados ao Software (especificações mínimas exigidas) 

Segurança: O Sistema deve apresentar certificação SBIS mínima NGS1 

Configurações do Sistema: O sistema deverá disponibilizar ambiente de configuração ao administrador do sistema, gestor municipal e 
gerente de Unidade Básica de Saúde. 

Compatibilidade com outras soluções: O sistema deve comprovar capacidade para:  

1. Importar CNES (Unidades de Saúde, Tipos de Serviços, Equipes); 

2. Garantir a atualização da tabela SIGTAP disponível na aplicação no máximo a cada 6 meses; 

3.  Rotina de Transmissão, Sincronização e Processamento de Dados para o Centralizador Nacional / SISAB; 

4.  Interoperabilidade com serviço do barramento DATASUS / CADSUS, a partir da publicação de normativa específica pelo Ministério 
da Saúde; 

5.  Rotina de Transmissão, Sincronização e Processamento de Dados de Faturamento Ambulatorial. 

Gerenciamento de Usuários do Sistema: Todos os profissionais de saúde ou não, que utilizam o sistema devem ter um usuário com 
login e senha. 

O sistema deverá, prioritariamente, utilizar as informações do CNES para incluir os profissionais/usuários do sistema. 

O sistema deverá ser capaz de realizar as seguintes ações: Adicionar Profissional / Usuário do Sistema, Redefinir Senha do Usuário, 
lotar um profissional, Definir Agenda dos Profissionais, Fechamento de Agenda do Profissional, outras opções para um Profissional 

Gerenciamento de tipo de Perfil de acesso: O sistema deve permitir gerenciar os perfis de acesso ao sistema 

Integração com o SISAB: O sistema deverá ter capacidade de exportar e gerenciar os dados, a serem enviados para a base nacional do 
SISAB, por meio do Layout e-SUS AB de Dados e Interface (LEDI AB) 

Integração do cadastro do cidadão com o cadastro da atenção básica: O sistema deve permitir uma operação integrada do cadastro 
unívoco do cidadão com o cadastro da atenção básica (Cadastro Individual e Cadastro Domiciliar) 

Agenda: O sistema deverá ter a capacidade de apoiar o profissional de saúde na organização da sua agenda de trabalho 

Agendar uma consulta: O sistema deverá ter capacidade de agendar uma consulta para o cidadão, informar sua presença, falta ou 
exclusão do agendamento 
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Visualizar agendamento: O sistema deverá possibilitar a visualização do agendamento 

Visualizar histórico de atendimento: O sistema deverá possibilitar a visualização do histórico de agendamento do cidadão 

Reservar agenda do profissional: O sistema deverá ser capaz de reservar espaços na agenda do profissional para a realização de 
outras atividades para além da consulta 

Localizar agendamento do cidadão: O sistema deve permitir localizar agendamentos feitos ao cidadão, para qualquer profissional 

Lista de Atendimento: O sistema deverá ter capacidade de apresentar ao profissional a lista de cidadãos que estão em espera na UBS 

Demanda espontânea: O sistema deve permitir, por meio da lista de atendimento, a inclusão de cidadão a serem atendimento a 
partir de uma demanda espontânea 

Demanda agendada: O sistema deve ter um controle eficaz para garantir que cidadão com agendamento não sejam incluídos como 
demanda espontânea 

Acesso à Escuta Inicial: O sistema deverá ter capacidade de registrar as ações de escuta inicial durante o processo de acolhimento às 
demandas espontâneas dos cidadãos, identificando o motivo da consulta através da CIAP2 e classificação de risco segundo protocolo 
definido no CAB 28. 

Acesso ao Prontuário Eletrônico: O sistema deve permitir aos profissionais de saúde, iniciar o atendimento em prontuário eletrônico 
por meio da lista de atendimento 

Prontuário Eletrônico do Cidadão: Prontuário Eletrônico com os registros de atendimento do cidadão usando modelo de Registro 
Clínico Orientado por Problemas 

Folha de Rosto: O sistema deverá ser capaz de ofertar ao profissional de saúde uma folha de rosto com informações relevantes 
acerca da saúde do cidadão, contendo minimamente: últimos contatos, lista de problemas ativos, lista de alergias e medicamentos 
em uso 

SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano): O sistema deverá ser capaz de ofertar ao profissional as anotações pelo método SOAP 
(Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), de acordo com as definições do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 

Adoção de terminologia clínica adequada para registro de problemas e diagnósticos: Classificação Internacional da Atenção Primária 
2ª ed (CIAP2) - O sistema deverá ser capaz de ofertar ao profissional o uso do código CIAP2 para Motivo da Consulta, Problemas 
detectados/avaliados e Procedimentos e intervenções. 

Classificação Internacional de Doenças (CID10) - O sistema deverá ser capaz de ofertar ao profissional o uso do código CID10 para 
Problemas Avaliados/Diagnóstico. 

Registros de atendimentos baseados nos protocolos dos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, listados abaixo para 
cada tipo de consulta, deverão ser feitos obrigatoriamente em campos específicos ou com o auxílio de Menu de Lista, com isso, não 
serão aceitos registros em caixa de texto livre. 

1- Consulta de hipertensão 

• Antecedentes Pessoais; 

• Antecedentes Familiares; 

• Parâmetros Antropométricos (Peso, Altura e cálculo automático de IMC, perímetro abdominal); 

• Sinais Vitais (Pressão Arterial Sistêmica, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória e Pulso); 

• Exame Físico (menu de lista); 

• Diagnóstico – utilizando CID 10 – Procurar por código ou descrição; 

• registrar procedimentos; 

• Prescrição de medicamentos; 

• Solicitação e resultado de exames - Exame de urina rotina (tipo 1). Dosagem de potássio. Dosagem de creatinina, Glicemia de 
jejum, Hematócrito. Colesterol total, LDL, HDL e triglicérides e Eletrocardiograma convencional; 

  

2- Consulta para coleta de exame citopatológico do colo do útero 

• Antecedentes Pessoais; 

• Antecedentes Familiares; 

• Parâmetros Antropométricos (Peso, Altura e IMC calcular de IMC automático, perímetro abdominal); 

• Sinais Vitais (Pressão Arterial Sistêmica, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória e Pulso); 

• Exame Clínico das Mamas; 

• Exame Ginecológicos contendo: Data da última menstruação (dd/mm/aaaa), exame clínico da vulva e vagina (especificando 
anormalidades), exame clínico do colo do útero, exame do colo do útero (toque), data e resultado do exame citopatológico; 

• Método de contracepção; 

3- Consulta de tuberculose 

• Antecedentes Pessoais; 

• Antecedentes Familiares; 

• Parâmetros Antropométricos (Peso, Altura e IMC calculam de IMC automático, perímetro abdominal); 

• Sinais Vitais (Pressão Arterial Sistêmica, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória e Pulso); 

• Exame Físico (menu de lista); 

• Data do início de tratamento; 
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• Peso no início do tratamento; 

• Registro de Contatos de TB; 

• Modalidade de início do tratamento (caso novo, casos de recidiva após cura ou retorno após abandono, casos de falência de 
tratamento e transferência); 

• Formas Clínicas marcar como: Pulmonar, Extrapulmonar; 

• Solicitação e Resultado da Baciloscopia do Escarro (positivo, negativo, e sem resultado de Baciloscopia), cultura de escarro (positiva 
negativa e não solicitada); 

• Espaço para registro de comorbidades: Infecção pelo HIV; Diabetes; Alcoolismo e Tabagismo; 

• Registro do Esquema de Tratamento: 1º Fase e 2º Fase; 

• Data da alta; 

4- Consulta de pré-natal 

• Antecedentes Pessoais; 

• Antecedentes Familiares; 

• DUM e DPP; 

• Idade Gestacional; 

• Antecedentes ginecológicos: ciclos menstruais (duração, intervalo e regularidade); uso de métodos anticoncepcionais, doença 
inflamatória pélvica e data do último preventivo; 

• Antecedentes obstétricos: Número de gestações, abortos superiores a 3 episódios, Infertilidade, Hemorragia, pré –
eclampsia/eclampsia, feto morto; 

• Exame Físico: Parâmetros Antropométricos (Peso, Altura e IMC calculam de IMC automático) Sinais Vitais (Pressão Arterial 
Sistêmica, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória), Exame clínico das mamas (ECM), palpação obstétrica e, principalmente da 
situação e apresentação fetal marcar como: cefálica, transversa, pélvica; medida da altura uterina; ausculta dos batimentos cardíacos 
fetais. Campos obrigatórios em todas as consultas de pré-natal; 

• Solicitação e resultados de exames obrigatórios: Dosagem de hemoglobina e hematócrito (Hb/Ht), Grupo sanguíneo e fator Rh, 
Sorologia para sífilis (VDRL), Glicemia em jejum, Exame sumário de urina (Tipo I), Sorologia anti-HIV, Sorologia para hepatite B 
(HBsAg) e Sorologia para toxoplasmose. 

  

5- Consulta de puericultura (crescimento e desenvolvimento da criança) 

• Data de Nascimento; 

• Peso ao nascer; 

• Comprimento ao nascer; 

• Tipo de parto; 

• Perímetro Cefálico ao nascer; 

• Apgar no 1º e 5º minuto; 

• Tipo de parto marcar como: Normal, Cesário e Fórceps; 

• Registro de Crescimento (Avaliação antropométrica - Registro de peso/ idade, estatura/ idade, perímetro cefálico e abdominal); 

• Registro do exame físico da criança; 

• Registro do Tipo de Alimentação; 

• Registro de Vacina – Calendário Nacional de Imunização. 

Resultados de exames (integrado ao SOAP): O sistema deve permitir o registro integrado ao bloco objetivo do SOAP, os resultados de 
exames avaliados durante o atendimento 

Ferramentas do Plano (integrado ao SOAP)  

Atestados e Declaração de Comparecimento: O sistema deverá ser capaz de ofertar a impressão de atestados e declarações de 
comparecimento assim como guardar estes documentos vinculados ao prontuário do cidadão 

Solicitação de Exames: o sistema deverá ser capaz de realizar o registro de prescrições/solicitações de exames comuns e de alto 
custo. Os procedimentos de exames devem ser referenciados pela Tabela do SIGTAP. As solicitações de exames de alto custo devem 
estar adequadas ao modelo mínimo de informações da APAC, de acordo com as normas do MS. 

Solicitação de Encaminhamento: O sistema deverá ser capaz de registrar solicitações de encaminhamentos para consultas 
especializadas ou outros serviços 

Prescrição de Medicamentos: O sistema deverá ter capacidade de ofertar função de prescrição de medicamentos 

Prescrição adequada às normas ANVISA e MS, histórico de prescrições, gestão da terapia medicamentosa, impressão da receita etc.: 
O sistema deverá ofertar opções de acompanhamento de medicamentos em uso com dados referentes as prescrições anteriores, 
identificação do medicamento com apresentação, forma farmacêutica, posologia, quantidade dispensada, início e fim previsto de 
tratamento. Além disto, deverá realizar impressão da receita de acordo com as normativas vigentes em relação a todos os tipos e 
classes de medicamentos. 

Lista de problemas e Condições: O sistema deverá disponibilizar lista de problemas e condições do cidadão, quando da necessidade 
do profissional, observando as definições de problema ativo, resolvido e latente. 

Os registros da lista devem estar integrados, quando possível, aos problemas detectados/avaliação do SOAP 

Acompanhamento: O sistema deverá ofertar cards de acompanhamento sobre condições específicas de saúde do cidadão 
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Pré-natal: O sistema deverá disponibilizar folha de acompanhamento do pré-natal com dados da gestante, medições essenciais da 
gestação (Peso, IMC, PA, Glicemia, AU, BCF etc) 

Crescimento & Desenvolvimento da Criança: O sistema deverá disponibilizar folha de acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança com dados de medições essenciais como peso, altura, IMC, perímetro cefálico, de acordo com a idade 

Base de informações do cidadão: O sistema deve permitir que o paciente acesso online ao seu próprio histórico clínico 

Antecedentes: O sistema deverá ser capaz de apresentar folha com antecedentes clínicos individuais e familiares do cidadão. Os 
antecedentes clínicos devem possuir integração com a Lista de Problemas e Condições 

Dados de Parto e Nascimento: Registro do histórico de parto e nascimento do cidadão 

Integração de dados de cadastro e clínicos do cidadão - Unificação: O sistema deve permitir a visualização integrada do prontuário e 
dos dados de cadastro do cidadão quando consultado em unidades de saúde diferentes 

Histórico Clínico: O sistema deverá ser capaz de apresentar o histórico de registros clínicos de ações de saúde anteriores a data atual. 
Disponibilizar o detalhamento das ações de saúde que foram registradas para o cidadão (consultas, procedimentos, vacinas, visitas 
domiciliares, etc) 

Odontograma digital: Disponibilizar ferramenta digital interativa para o registro da consulta odontológica apresentando todos os 
elementos dentários, evolução por dente, registro de ações e procedimentos, histórico por atendimento. 

Funcionalidades de acolhimento e classificação de risco: O sistema deve comprovar que permite: 

1. Acolher e utilizar classificação de risco dos pacientes, de acordo com a gravidade da demanda; 

2. Poder realizar a classificação de risco de forma manual selecionando a cor ou através de resposta às perguntas do protocolo que 
levam à classificação automática da prioridade do atendimento; 

3. Realizar chamamento do paciente em painel visual / sonoro. 

Relatórios de Produção: O sistema deve permitir, por meio de relatórios, a visualização de informações agregadas, dos registros de 
produção do sistema, ou seja, os relatórios que permitem uma visualização agregada das informações, tais como: o atendimento 
individual, odontológico, atividade coletiva, procedimentos, entre outros, bem como relatórios de resumo de produção pelos blocos 
de ações e por categorias profissionais. 

Relatórios Consolidados: O sistema deve permitir, por meio de relatórios, a visualização da situação cadastral consolidada do 
território, minimamente considerando o cadastro individual e o cadastro domiciliar e territorial 

Relatórios de Acompanhamento/Operacionais: O sistema deve permitir, por meio de relatórios, a visualização de informações 
individualizadas e identificadas de situação de saúde dos cidadãos do território. Estes relatórios devem ser acessados apenas pelas 
equipes de saúde, pois contêm dados relacionados ao cuidado individual do cidadão, devendo disponibilizar os seguintes exemplos: 

·       Percentagem de consultas ao paciente pelo seu próprio médico de família; 

·       Acompanhamento do plano de trabalho odontológico, avaliando a proporção de altas no tratamento odontológico, dos usuários 
cadastrados; 

·       Percentual de escolas no território com atividades de promoção, prevenção e assistência acompanhadas pelas ESF e ESB; 

·       Percentual de escovação dental supervisionada com entrega de kits de Saúde Bucal nas escolas e creches públicas no território; 

·       Custo médio de medicamentos prescritos por usuário; 

·       Custo médio de serviços de apoio a diagnóstico e terapia prescritos por usuário; 

·       Regularidade no envio da produção (SIA, SIAB, SISAB); 

·       Percentagem de demanda espontânea em relação à programada; 

·       Taxa de visitas domiciliares por 1.000 inscritos; 

·       Taxa de grupos educativos por 1.000 inscritos; 

·       Percentagem de consultas agendadas não presencialmente, por telefone, email ou plataforma web do prontuário eletrônico; 

·       Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia registrado nos últimos 3 anos; 

·       Percentagem de diabéticos com pelo menos duas consultas registradas nos últimos 12 meses; 

·       Percentagem de hipertensos com registro de pressão arterial nos últimos 6 meses; 

·       Percentagem de crianças com vacinas em dia, atualizado aos 2 anos; 

·       Percentagem de crianças com vacinas em dia, atualizado aos 6 anos; 

·       Percentagem de consultas de pré-natal no primeiro trimestre de gravidez; 

·       Percentagem de primeiras consultas de puericultura efetuadas até 28 dias; 

·       Proporção de altas, no tratamento odontológico, dos usuários que iniciaram tratamento; 

·       Proporção kits odontológicos familiares distribuídos para famílias com vulnerabilidade social; 

·       Percentagem de pacientes encaminhados em relação ao número de pacientes atendidos; 

·       A vigilância, em planejamento familiar, de uma mulher em idade fértil, por ano; 

·       A vigilância, em planejamento familiar, de uma mulher em idade fértil, com inserção de DIU ou pré-operatório para vasectomia 
ou laqueadura; 

·       A vigilância de uma gravidez; 
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·       A vigilância de uma criança, no primeiro ano de vida, por ano; 

·       A vigilância de uma criança, no segundo ano de vida, por ano; 

·       A vigilância de uma pessoa diabética, por ano; 

·       A vigilância de uma pessoa hipertensa, por ano; 

·       A vigilância de uma pessoa em alta por cura de tuberculose; 

·       A vigilância de uma pessoa em alta por cura de hanseníase; 

·       Acompanhamento de paciente tabagista, alcoolista e outras drogas; 

·       Tempos médio de espera por classificação de risco; 

·       Pacientes atendidos por classificação de risco; 

·       Pacientes atendidos na meta por classificação de risco; 

·       Produção diária por turno, com total de acolhidos, classificados e atendidos por categoria profissional (Assistente Social, Clínica 
Médica, Pediatria, Odontologia, sem especialidade); 

·       Listagem de óbitos com tempo de permanência e CID; 

·       Listagem de Comissão de Controle de Infeção Pré-Hospitalar; 

·       Listagem de Controle de Infarto Agudo do Miocárdio; 

·       Listagem de Controle de Acidente Vascular Cerebral; 

·       Listagem das Fichas de Notificação Compulsória. 

Os relatórios com indicadores computados devem apresentar a ficha técnica de cálculo, apresentar o valor total e, quando aplicável o 
valor do numerador e do denominador, devendo quando se refere a pacientes, poder apresentar a listagem nominal dos pacientes 
que estão computados no denominador, no numerador e na diferença, permitindo assim uma ferramenta que facilite a busca ativa 
dos pacientes com algum nível de incumprimento. 

Registro de visitas domiciliares pela ACS -  O sistema deve permitir o registro em solução mobile de: 

- Ficha de Cadastro Individual 

- Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial 

- Ficha de Atendimento Individual 

- Ficha de Procedimentos 

Acessibilidade do paciente – O sistema deve permitir acesso online ao paciente para: 

- Agendar consulta 

- Enviar mensagens ou dúvidas 

- Solicitar documentos 

- Solicitar medicamentos (renovação medicação de uso contínuo) 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Implantação das soluções em 25 (vinte e cinco) Unidades de Saúde para utilização por 700 (setecentos) 
logins de profissionais, de acordo com o detalhe abaixo: 

6887309 PSF INOA 2 

2266768 PSF BARRA 

6289851 PSF CHACARA DE INOA 

2266881 PS CENTRAL 

2266806 PSF PONTA GROSSA 

6028977 PSF SAO JOSE 

5518474 PSF SAO JOSE II 

2696789 PSF MUMBUCA 

2266865 PSF BAMBUI 

2266946 PSF RETIRO 

3002160 PSF GUARATIBA 

2696800 PSF UBATIBA 

9082379 PSF CORDERINHO 

2266911 PSF BAIRRO DA AMIZADE 

9343075 PSF CARLOS ALBERTO SOARES DE FREITAS 

2266938 PSF INOA 
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2696797 PSF SANTA PAULA 

9343091 PSF CARLOS MIRIGHELLA 

2266822 PSF RECANTO 

2266784 PSF JARDIM ATLÂNTICO 

2266792 POSTO DE SAUDE SANTA RITA 

2266849 PSF DO ESPRAIADO 

2266725 POSTO DE SAUDE PONTA NEGRA 

9445900 CAPSI 

9118268 CAPS AD  

7321716 CAPS II 

5998107 POSTO DE SAUDE ITAIPUACU 

 

 Manter o sistema funcionante para os usuários das Unidades de Saúde. 

 Ampliar a utilização do Prontuário Eletrônico para todas as Unidades de Saúde. 

 Prover a integração e disponibilização de informações de saúde no âmbito do SUS garantindo maior 

assertividade nas ações estratégicas de saúde; 

 Oferecer serviços de treinamento tendo por propósito, capacitar os profissionais de saúde no uso 

pleno da solução, incluindo conhecimento básico do hardware (computador, tablet, biometria, de 

impressão, etc.) e o conhecimento integral e aprofundado do software (sistema de prontuário 

eletrônico). 

a) A CONTRATADA deverá ministrar o treinamento presencial na implantação, bem como, a cada 

nova versão do sistema de prontuário eletrônico por Unidade de Saúde. 

b) Treinamento deverá ser feito sempre que necessário. 

c) A CONTRATADA poderá ministrar um treinamento para mais de uma Unidade de Saúde. 

d) O treinamento deverá ser feito sempre que necessário, deverá ser presencial, ter carga horária 

mínima de 20h e não poderá ser meramente expositivo, devendo contemplar o uso prático da 

solução. 

e) O treinamento e o material didático devem ser apresentados em língua portuguesa e deve ser 

fornecido em formato digital para todos os participantes. 

f) Ao final de cada turma, a CONTRATADA deverá entregar certificado de participação a cada 

profissional da saúde treinado. 

g) Os treinamentos serão dados como concluídos após a avaliação dos participantes. Os 

profissionais treinados preencherão a Pesquisa de Avaliação do Treinamento, devendo ser 

obtida média superior a 70%, caso contrário, após avaliação do contraditório, a CONTRATANTE 

poderá solicitar a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar necessária, 

sem ônus para a CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá promover manutenção preventiva, programada e corretiva da solução; 
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a) Manutenção Preventiva: Série de procedimentos destinados a conservar a solução em 

perfeito estado de funcionamento; 

b) Manutenção programada: executada em datas pré-determinadas, onde há avaliação 

do estado das instalações para verificar se há instabilidades ou não conformidade da 

solução e até substituição de equipamentos/componentes, caso necessário. 

c) Manutenção corretiva: execução de procedimentos destinados a recolocar a solução 

em plena condição de funcionamento e desempenho após a ocorrência de defeitos 

imprevisíveis e repentinos, compreendendo a substituição de peças e ajustes 

necessários sem ônus à CONTRATANTE. 

 O prazo de entrega de todas as soluções para as Unidades de Saúde previstas no CONTRATO será de 

90 (noventa) dias corridos contados da celebração do instrumento contratual. 

 O plano de implantação apresentado pela CONTRATADA será submetido à prévia aprovação do 

município antes da assinatura do contrato devendo constar como parte integrante deste 

instrumento. 

 O plano de implantação terá como prazo de execução máximo os critérios definidos nos “Requisitos 

Temporais”. 

 A CONTRATADA deverá, após conclusão de cada atividade realizada para implantação da solução, 

solicitar o Termo de Aceite Definitivo da Implantação, acaso ateste o término do processo de 

implantação. 

 Compreende-se como implantação a instalação, configuração e a entrega operacional da solução, 

permitindo a interoperabilidade dos itens de TIC especificados na solução, compondo os seguintes 

serviços: 

a) Sistema de prontuário eletrônico em servidor local, externo ou em nuvem a cargo da 

entidade contratante, de forma que o Prontuário Eletrônico do paciente possa ser utilizado 

plenamente nas Unidades de Saúde e ser acessado de forma integrada e unificada; 

b) Sistema/aplicativo mobile para registro das ações realizadas pelos Agentes de Saúde; 

c) Sistema/aplicativo mobile para o paciente realizar o seu auto-cuidado, agendar consultas e 

solicitar outros serviços não presenciais; 

d) Sistema de BI, para mensuração do desempenho e avaliação das unidades de saúde e dos 

profissionais permitindo apoiar o estabelecimento de políticas de saúde; 

e) Sistema de auto-atendimento, dispensação de senhas e painel de chamada dos pacientes 

em espera para atendimento; 

f) Sistema/aplicativo mobile para o paciente se engajar em hábitos de vida saudável e facilitar 

a sua educação em saúde; 

g) Serviços de implantação, incluindo a configuração, a capacitação e a operação assistida 

presencial com equipe da entidade contratada; 

h) Serviços de manutenção contínua e suporte remoto e presencial. 
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 Todos os equipamentos ofertados, bem como seus periféricos, deverão ser novos, de primeiro uso. 

 Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA manterá atendimento para fins de 

prestação de serviços de reparação, correção ou substituição, às suas expensas, de qualquer 

equipamento e acessórios que se encontre com defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou 

montagem. 

 A CONTRATADA deverá garantir assistência técnica dos produtos, reparando eventuais falhas 

mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, ou do próprio 

produto, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, de acordo com os manuais e normas técnicas 

recomendadas pelos fabricantes dos produtos fornecidos. 

 Durante todo o período de vigência contratual, os serviços de assistência técnica serão prestados por 

técnicos devidamente habilitados e credenciados pela CONTRATADA. Os equipamentos poderão ser 

remanejados, dentro do município sem prejuízo das condições de garantia descritas. 

 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pela assistência técnica e pelo 

deslocamento de seus técnicos, pela eventual retirada e entrega do equipamento, assim como pelas 

despesas de transporte, frete e seguro correspondentes. 

 O prazo de garantia dos equipamentos será de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de 

aceitação definitiva da solução. 

 Na ocorrência de qualquer falha nos serviços, A CONTRATADA deverá iniciar o atendimento e 

solucionar definitivamente o problema nos prazos descritos abaixo, podendo estes prazos serem 

dilatados com base na localização das Unidades de Saúde. 

 Soluções implantadas: 

03 (três) horas úteis para o início do atendimento; 

08 (oito) horas úteis para solução definitiva. 

 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, no ato da abertura do chamado, o número de 

controle (protocolo) e deverá registrar, no mínimo, o dia e hora de entrega e o problema relatado. 

 Em caso de falha do equipamento e a solução definitiva não seja apresentada dentro do prazo 

estipulado, o equipamento em questão deverá ser substituído por outro novo de características 

iguais ou superiores no prazo máximo de 04 (quatro) horas úteis após o fim do prazo estipulado para 

a “Solução Definitiva” e respectivas dilações. 

 Nos demais casos, após avaliação do Comitê Gestor do projeto, o ente público municipal deverá 

providenciar a sua reposição em um prazo de 15 dias. 

 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, junto ao PLANO DE IMPLANTAÇÃO, 

documentação comprobatória dos requisitos associados à Titulação Acadêmica, Experiência 

Profissional e de Instrutores para as Capacitações sobre o uso qualificado dos Sistemas de Prontuário 

Eletrônico; requisitos associados às Estratégias Metodológicas do Treinamento e Capacitação dos 
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Profissionais de Saúde e Gestão; e requisitos associados ao Plano de Suporte e Apoio aos 

profissionais no uso do Sistema de Prontuário Eletrônico. 

 Apresentar documentação junto ao PLANO DE IMPLANTAÇÃO, com o plano de aula que comprove as 

metodologias que serão empregadas para capacitação dos profissionais no uso qualificado do 

Sistema de Prontuário Eletrônico. 

 O plano de aula aborda a organização do Sistema Único de Saúde, das Redes de Atenção à Saúde e 

Atenção Básica, com base nos documentos atuais publicados pelo Ministério da Saúde, os conceitos 

de saúde, a exemplo de acolhimento à demanda espontânea e gestão de saúde do território, bem 

como gestão do cuidado dos cidadãos e da população e o uso qualificado das funcionalidades do 

sistema de Prontuário Eletrônico e aplicação do registro das atividades desenvolvidas pelos 

profissionais no atendimento aos cidadãos das Unidades de Saúde. 

 Os níveis de serviços exigidos serão mensurados mensalmente mediante apresentação de relatórios 

mensais para efeitos de fiscalização e acompanhamento da execução do objeto. 

 As soluções implantadas deverão permitir manutenções preventivas, corretivas, evolutivas e 

adaptativas, sendo estas responsabilidades da CONTRATADA, por força de normatização. Neste 

contexto, sempre que for lançada uma nova versão o e-SUS AB pelo Ministério da Saúde, a 

CONTRATADA terá um prazo de até 90 (noventa) dias para realizar as adequações necessárias. 

 Os serviços serão medidos com base nos indicadores e meta exigidas, conforme apresentado a 

seguir: 

 Índice de Disponibilidade do Serviço: 

 (Total em operação/Total de horas do mês) X100 - Ressaltamos que 

exclusivamente para este indicador, o total de horas para ambos os 

parâmetros, deverá ser considerado de segunda a sábado, compreendendo 

o horário entre às 06:00h e 22:00h, exceto feriados nacionais e locais; 

 Meta exigida >=95,0% (noventa e cinco por cento). 

 O indicador deverá ser medido do primeiro ao último dia de cada mês. 

 Os tempos serão contados a partir do recebimento da notificação, por meio de ferramenta para 

registro de ocorrências, fornecida pela CONTRATANTE e utilizado pela CONTRATADA. 

 No caso da contagem em dias, a contagem é efetuada dia a dia, incluindo o primeiro e o último dia. 

 Caso sejam detectados, nos relatórios apresentados, índices fora dos limites, máximos e mínimos 

estabelecidos, a CONTRATADA deverá justificar as ocorrências ou, na falta dessas, indicar as ações e 

prazos para regularizações das ocorrências, garantindo à CONTRATADA ampla defesa e o 

contraditório, sendo que a mesma sofrerá sanções e receberá descontos nas faturas (glosas), 

exclusivamente em função de eventos/causas/fatores que ocasionaram o descumprimento dos SLA’s 

estabelecidos no presente instrumento. 

 A solução será recebida, imediatamente após a implantação, das seguintes formas: 
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i. Provisória, mediante Termo de Recebimento Provisório, em até 5 dias úteis, 

em que será verificado se todos os equipamentos foram fornecidos e estão 

aptos para o uso; 

ii. Definitiva, mediante Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 dias úteis, 

em que será apurado se os equipamentos estão encaminhando as 

informações do Prontuário Eletrônico ao Repositório de Saúde do Ministério 

da Saúde. 

 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO DE TI: REQUISITOS DAS SOLUÇÕES 

Configurações do Sistema: 

 Importar CNES (Unidades de Saúde, Tipos de Serviços, Equipes); 

 Gerenciamento de profissionais usuários do Sistema (Adicionar Profissional / Usuário do Sistema, 

Redefinir Senha do Usuário, lotar um profissional, Definir Agenda dos Profissionais, Fechamento de 

Agenda do Profissional, outras opções para um Profissional); 

 Garantir a atualização da tabela SIGTAP disponível na aplicação no máximo a cada 6 meses; 

 Rotina de Transmissão, Sincronização e Processamento de Dados para o Centralizador Nacional / 

SISAB. 

Segurança: 

 O sistema deve apresentar certificação mínima NGS1 emitida pela SBIS - Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde / CFM - Conselho Federal de Medicina. Os requisitos e o processo para esta 

avaliação estão descritos e detalhados em (http://www.sbis.org.br) 

Acolhimento: 

 Emitir senha em totem mediante lista de motivos de atendimento do usuário mna unidade; 

 Realizar chamamento por nome ou posição do paciente (nº da senha); 

Agenda: 

 Agendar uma consulta; 

 Incluir o cidadão com consulta agendada na lista de atendimentos; 

 Informar a falta do cidadão; 

 Excluir o cidadão da agenda; 

 Visualizar agendamento; 

 Visualizar histórico de atendimento; 

 Reservar agenda do profissional. 

Atendimento: 

 Interoperabilidade com serviço do barramento DATASUS; 

 Lista de Atendimento; 

 Escuta Inicial; 

http://www.sbis.org.br/
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 Atender - Prontuário do Cidadão: 

o Folha de Rosto; 

o SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano); 

o Adoção de terminologia clínica adequada para registro de problemas e diagnósticos; 

o Classificação Internacional da Atenção Primária 2ª ed (CIAP2); 

o Classificação Internacional de Doenças (CID10); 

o Registro de achados clínicos relevantes e essenciais ao processo de cuidado no Objetivo; 

o Interação do registro da Avaliação do SOAP com a Lista de Problemas e Condições; 

o Ferramentas do Plano; 

o Atestados e Certidão de Comparecimento; 

o Solicitação de Exames; 

o Padrão de solicitação para exames comuns e APAC de acordo com normas do MS; 

o Adoção de terminologia SIGTAP; 

o Prescrição de Medicamentos; 

o Prescrição adequada às normas ANVISA e MS, histórico de prescrições, gestão da terapia 

medicamentosa, impressão da receita;; 

o Utilização da base de medicamentos cesta básica do Município, vinculada ao Hórus; 

o Consulta de disponibilidade de medicamentos na farmácia da unidade de saúde; 

o Encaminhamentos; 

o Padrão de solicitação de consultas comuns e APAC de acordo com normas do Ministério da 

Saúde; 

o Lista de problemas e Condições; 

o Garantir interação com o bloco de Avaliação do SOAP e com os Antecedentes; 

o Acompanhamento: Pré-natal, Crescimento & Desenvolvimento da Criança, Diabetes, 

Hipertensão, Rastreios câncer, Situação Vacinal, Idoso, Acompanhamento geral (para 

cidadãos fora dos grupos prioritários de acompanhamento); 

o Antecedentes: Mostrar antecedentes clínicos em interação com a Lista de Problemas e 

Condições; 

o Histórico Clínico: Apresentar todos os atendimentos do cidadão ocorridos dentro da Unidade 

de Saúde (consultas, procedimentos, vacinas, visitas domiciliares, etc.); 

o Odontograma digital: Ferramenta digital interativa com todos os elementos dentários, 

evolução por dente, registro de ações e procedimentos, histórico por atendimento; 

o Gerir o fluxo dos pacientes com classificação de risco de acordo com a sua gravidade, 

incluindo a interação com internação, salas de observação, administração de medicação ou 

requisição de exames e análises; 

o Gerir as revelias; 

o O registro de leitos e quartos para pacientes internados no OS; 

o Classificação de risco para serviço de urgência; 

o Finalizar o atendimento: Enviar o documento clínico de resumo de atendimento da atenção 

básica de acordo com o padrão estabelecido pelo DAB/MS através do barramento DATASUS. 

 Finalizar - Atendimento: 

o Permitir o preenchimento de pesquisa de satisfação. 

Relatórios e Faturamento: 
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o Exportar os arquivos no padrão SUS; 

o Realizar o fechamento da competência com toda a Produção Ambulatorial dando maior 

relevância à apresentação de produção individualizada (BPA-i), evitando a reapresentação e 

erros; 

o Realizar o fechamento da competência com todas os arquivos binários THRIFT/e-SUS AB para 

transmissão; 

Relatórios gerenciais e BI: 

o Disponibilização de modelos de relatórios referentes a Atendimentos, Acompanhamento, 

Situação de Saúde, Monitoramento, Procedimentos e Exames, produção dos profissionais, 

das equipes e das unidades, devendo disponibilizar os seguintes exemplos: 

 Percentagem de consultas ao paciente pelo seu próprio médico de família; 

 Acompanhamento do plano de trabalho odontológico, avaliando a proporção de 

altas no tratamento odontológico, dos usuários cadastrados; 

 Percentual de escolas no território com atividades de promoção, prevenção e 

assistência acompanhadas pelas ESF e ESB; 

 Percentual de escovação dental supervisionada com entrega de kits de Saúde Bucal 

nas escolas e creches públicas no território; 

 Custo médio de medicamentos prescritos por usuário; 

 Custo médio de serviços de apoio a diagnóstico e terapia prescritos por usuário; 

 Regularidade no envio da produção (SIA, SIAB, SISAB); 

 Percentagem de demanda espontânea em relação à programada; 

 Taxa de visitas domiciliares por 1.000 inscritos; 

 Taxa de grupos educativos por 1.000 inscritos; 

 Percentagem de consultas agendadas não presencialmente, por telefone, e-mail ou 

plataforma web do prontuário eletrônico; 

 Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia registrado nos 

últimos 3 anos; 

 Percentagem de diabéticos com pelo menos duas consultas registradas nos últimos 

12 meses; 

 Percentagem de hipertensos com registro de pressão arterial nos últimos 6 meses; 

 Percentagem de crianças com vacinas em dia, atualizado aos 2 anos; 

 Percentagem de crianças com vacinas em dia, atualizado aos 6 anos; 

 Percentagem de consultas de pré-natal no primeiro trimestre de gravidez; 

 Percentagem de primeiras consultas de puericultura efetuadas até 28 dias; 

 Proporção de altas, no tratamento odontológico, dos usuários que iniciaram 

tratamento; 

 Proporção kits odontológicos familiares distribuídos para famílias com 

vulnerabilidade social; 

 Percentagem de pacientes encaminhados em relação ao número de pacientes 

atendidos; 

 A vigilância, em planejamento familiar, de uma mulher em idade fértil, por ano; 

 A vigilância, em planejamento familiar, de uma mulher em idade fértil, com inserção 

de DIU ou pré-operatório para vasectomia ou laqueadura; 
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 A vigilância de uma gravidez; 

 A vigilância de uma criança, no primeiro ano de vida, por ano; 

 A vigilância de uma criança, no segundo ano de vida, por ano; 

 A vigilância de uma pessoa diabética, por ano; 

 A vigilância de uma pessoa hipertensa, por ano; 

 A vigilância de uma pessoa em alta por cura de tuberculose; 

 A vigilância de uma pessoa em alta por cura de hanseníase; 

 Acompanhamento de paciente tabagista, alcoolista e outras drogas; 

 Tempos médio de espera por classificação de risco; 

 Pacientes atendidos por classificação de risco; 

 Pacientes atendidos na meta por classificação de risco; 

 Produção diária por turno, com total de acolhidos, classificados e atendidos por 

categoria profissional (Assistente Social, Clínica Médica, Pediatria, Odontologia, Sem 

especialidade); 

 Listagem de óbitos com tempo de permanência e CID; 

 Listagem de Comissão de Controle de Infeção Pré-Hospitalar; 

 Listagem de Controle de Infarto Agudo do Miocárdio; 

 Listagem de Controle de Acidente Vascular Cerebral; 

 Listagem das Fichas de Notificação Compulsória. 

o Os relatórios com indicadores computados devem apresentar a ficha técnica de cálculo, 

apresentar o valor total e, quando aplicável o valor do numerador e do denominador, 

devendo quando se refere a pacientes, poder apresentar a listagem nominal dos pacientes 

que estão computados no denominador, no numerador e na diferença, permitindo assim 

uma ferramenta que facilite a busca ativa dos pacientes com algum nível de incumprimento. 

Sistema / Aplicativo mobile para ACS permitindo registrar: 

o Ficha de Cadastro Individual; 

o Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial; 

o Ficha de Atendimento Individual; 

o Ficha de Procedimentos; 

o Ficha de Visita Domiciliar e Territorial; 

Sistema / Aplicativo mobile para paciente permitindo: 

o Realizar autocuidado de dados clínicos; 

o Consultar prontuário 

o Enviar mensagens; 

o Solicitar agendamento de VD ou consulta; 

o Solicitar documentos; 

o Solicitar renovação de medicação crônica; 

o Realizar pesquisa de satisfação. 

Sistema / Aplicativo mobile para paciente permitindo: 

o Realizar atividades diárias de educação e desafios; 

o Promover hábitos saudáveis; 
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o Usar gamificação e rede social para compartilhar desafios e resultados com a comunidade 

(amigos, família). 

 
 5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA;  
 

b) A CONTRATADA iniciará a implantação das configurações definidas pela CONTRATANTE somente após a 
validação do plano de implantação pelo Município.  

c) Em caso de customização do prontuário, a contratada realizará o mesmo, sem custo para a contratante. 
 

d) A CONTRATADA deverá realizar todas as atividades necessárias a disponibilização da solução 
respeitando o horário de funcionamento da CONTRATANTE. 

 

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) A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações da CONTRATANTE SAÚDE e se 
compromete a não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido da 
CONTRATANTE no curso da prestação dos serviços e/ou fornecimento de bens, a menos que autorizado 
formalmente e por escrito para tal. 

g) Deverá ser celebrado TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE para garantir a segurança das informações. 

h) A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, por meio de seu representante, assinará TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO em que se responsabilizará pela manutenção de sigilo e 
confidencialidade das informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação. 
 

i) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao pagamento das 
faturas emitidas contra o CONTRATANTE;  
 
 

j) 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; 
 
 

k) 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; 
 

l) Reservar exclusivamente ao INSTITUTO GNOSIS o direito de utilização e divulgação dos trabalhos 
elaborados; 
 

 
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
6.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e devidamente identificados, 
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às dependências da unidade. 
6.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  
6.3. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 
6.4. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada.  

6.5. Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar na 
prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção; 

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. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto 

à regularização de eventuais transgressões. 

7.3. Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou as questões que envolvam o serviço, 

sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas. 

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) A equipe técnica da CONTRATADA deverá ser composta por profissionais devidamente habilitados, 

treinados e qualificados para fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação; 

b) O (s) técnico (s) da CONTRATADA responsável (is) pela instalação e configuração dos equipamentos e 

softwares, deve (m) estar apto (s) para a atividade. 

c) 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.  

d) Somente serão consideradas as propostas das proponentes cujas atividades estejam contidas no Alvará 

de Licença e no documento de licenciamento sanitário. 

e) 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. 

9. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  

9.1. 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. 
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§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) Dar permanente assistência aos serviços, na interpretação e na solução de problemas surgidos;  

d) Encaminhar à CONTRATADA as comunicações que se façam necessárias, com relação aos trabalhos de 
fiscalização e controle dos serviços; 

e) Atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas; 

f) 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.  

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de execução do serviço será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, por analogia, dentro do limite previsto na Lei nº 8.666.93. Ou rescindido em caso 

de término do contrato de gestão com a prefeitura de Maricá. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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;  
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b) devendo incluir valores distintos para locação e suporte, tendo em vista o suporte que deverá ser 

oferecido às máquinas do patrimônio da SMS. 

b) as características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes nesse Termo 

de Referência. 

c) 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; 

d) 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. 

 

FORMULÁRIOS MODELO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

Item Descrição
Valor de Adjudicação / Start de 

Implantação

1 SW de Prontuário Eletrônico R$ ______

2
Plataforma de integração e unificação de dados entre 

unidades
R$ ______

3 Sistema Mobilidade ACSs R$ ______

4
App / Sistema de Auto-Cuidado, Agendamento e Solicitações 

para o uso pelos pacientes
R$ ______

5 Sistema de BI relatórios gerenciais R$ ______

6
Sistema de Dispensação de senhas, Painel de Chamada e 

Pesquisa Satisfação
R$ ______

7
App / Sistema de engajamento de pacientes em hábitos 

saudáveis
R$ ______

 

 

Item Descrição Quantidade mensal Apresentação
Valor 

Unitário
Valor Total

Locação de uso (Software as a Service) ____ (número por extenso) Valor mensal por login de profissional (10 Logins  = 1 ESF) R$ ______
R$ 

___________

Treinamento e Suporte Assistido remoto e presencial ____ (número por extenso)
Valor mensal por créditos (Um Crédito semanal por Unidade de Saúde + 

SMS = 26 locais)
R$ ______

R$ 

___________

Locação de uso (Software as a Service) ____ (número por extenso) Valor mensal por login de profissional (10 Logins  = 1 ESF) R$ ______
R$ 

___________

Treinamento e Suporte Assistido remoto e presencial ____ (número por extenso)
Valor mensal por créditos (Um Crédito semanal por Unidade de Saúde = 25 

locais)
R$ ______

R$ 

___________

Locação de uso (Software as a Service) ____ (número por extenso) Valor mensal por login de profissional (10 Logins  = 1 ESF) R$ ______
R$ 

___________

Treinamento e Suporte Assistido remoto e presencial ____ (número por extenso)
Valor mensal por créditos (Um Crédito semanal por Unidade de Saúde = 25 

locais)
R$ ______

R$ 

___________

Locação de uso (Software as a Service) ____ (número por extenso) Valor mensal por login de profissional (10 Logins  = 1 ESF) R$ ______
R$ 

___________

Treinamento e Suporte Assistido remoto e presencial ____ (número por extenso)
Valor mensal por créditos (Um Crédito semanal por Unidade de Saúde = 25 

locais)
R$ ______

R$ 

___________

Locação de uso (Software as a Service) ____ (número por extenso) Valor mensal por login de profissional (10 Logins  = 1 ESF) R$ ______
R$ 

___________

Treinamento e Suporte Assistido remoto e presencial ____ (número por extenso) Valor mensal por 10 créditos (Dez Créditos mensais) R$ ______
R$ 

___________

Locação de uso (Software as a Service) ____ (número por extenso) Valor mensal por login de profissional (10 Logins  = 1 ESF) R$ ______
R$ 

___________

Treinamento e Suporte Assistido remoto e presencial ____ (número por extenso) Valor mensal por 10 créditos (Dez Créditos mensais) R$ ______
R$ 

___________

Locação de uso (Software as a Service) ____ (número por extenso) Valor mensal por login de profissional (10 Logins  = 1 ESF) R$ ______
R$ 

___________

Treinamento e Suporte Assistido remoto e presencial ____ (número por extenso) Valor mensal por 10 créditos (Dez Créditos mensais) R$ ______
R$ 

___________

R$ 

___________

07 - App / Sistema de 

engajamento de pacientes em 

hábitos saudáveis

Total Mensal

01 - Prontuário Eletrônico

02 - Plataforma de integração 

e unificação de dados entre 

unidades

03 - Sistema Mobilidade ACSs

04 - App / Sistema de Auto-

Cuidado, Agendamento e 

Solicitações para o uso pelos 

pacientes

05 - Sistema de BI relatórios 

gerenciais

06 - Sistema de Dispensação 

de senhas, Painel de 

Chamada e Pesquisa 

Satisfação

 

 

14. PROCEDIMENTOS DE ENVIO DA PROPOSTA 
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As propostas deverão ser enviadas para propostas@institutognosis.org.br, até 05/09/2020. 

15. RESULTADO  

Após a avaliação, o INSTITUTO GNOSIS chegará ao resultado no dia 08/09/2020. 

16. IMPUGNAÇÃO 

Prazo de até 02 (dois) dias da data fixada para o resultado, para impugnação, após não serão mais aceitos os 

pedidos de revisão. 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2020. 

 

mailto:propostas@institutognosis.org.br

