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Deve ser possivel emitir o relatório de transíerência entre estoque, relaciona as transferén-
ocorridas em determinado periodo, estoque origem e estoque destino e relaçáo de itens.

Deve ser possÍvel emitir o relatório de consumo por curva ABC, relaciona o consumo dos
teriais/ medicamentos de acordo com a curva ABC - valores ou quanticlades, de determinaclo

o e grupo de materiais/ medicamentos, podendo ser obtido de cada estoque individual ou
matório de todos.

Deve ser possível emitir o relatório de consumo por grupo de reposiçáo, fornece o histórico
e consumo de determinado grupo de material/ medicamento, mês a mês, dos últimos seis ou doze
eses e a média de consumo. Pode ser por estoque individual ou coletivo. Permitir cruzar as in-

de onde o relatório está sendo gerado com o consumo dos demais estoques. Possibili-
de de gerar o relatório com ou sem a informaçáo do ponto de pedido, deve ser possivel selecionar
centros de custo e saÍda por paciente a serem consideradas no consumo.

Deve ser possivel emitir o relatório de movimentaÇáo de controlados, o relatório deve con-
lar as informações necessárias definidas pelas normas da ANVISA. Deve permitir filtrar por

o ou poÍ competência e por material/ medicamento, lÍazendo no mínimo as seguintes infor-
çóes: medicamento, relação de pacientes (com CNS), datas das saidas, número da notificação
receita, entradas, saÍdas, Iote, profissional prescritor, saldo e estoque anterior.

Deve ser possÍvel emitir o relatório de balanço, relaciona as informaÇoes oriundas dos in-
tários, relaçáo de materiais/ medicamentos, quantidades, cálcu1o do erro e acuracidade.

Deve ser possível emitir o relatório de demonstrativo saida x itens, relaciona o nÍtmero de
por pâcientes, por materiais/ medicamentos, por centro de custo e o número médio de itens

r saÍda, durante perÍodo de tempo selecionado. Podendo agrupar mensalmente as informaçôes
o relatório.

Deve ser possÍvel emitir o relatório de transferências podendo filtrar por situação (confirma-
rejeitadas, pendentes, etc.) e período. Permite visualizar todas as transferências em toda a

e, contendo estoque de origem, estoque destino, período, número do documento, observaçào e
suário responsável pela requisiçáo.

Deve ser possÍvel emitir o relatório de consumo por material/ medicamento por centro de
usto, onde permita visualizar o consumo histórico de 6 meses ou um ano (mês a mês) por serwiço
com opçáo de visualizar todos os sewiços no mesmo relatório) de determinado material/ medica-

to.
Deve ser possivel emitir o relatório de previsáo de falta, com base na m de consumo

tórico, discrimine os itens que provavelmente entrem em falta em onado (30,
, 90 dias, etc.).

O sistema deve prever integraçáo com o sistema Hórus do MS ou ou
1o.

O sistema deve permitir a impressáo da receita após a dispensaçào edi

ê venha a subs-

ento, já com
tro da primeira dispensação e espaço para registro manual das tes; 'orme modelo a

fornecido pelo setor responsável.
O sistema deve estâr preparado para a possibilidade de configuração e impressão de infor-

sobre posologia/ cuidados especiais em etiquetas, conforme modelo a ser fornecido pelo
tor responsável.

Deve dispor de rotina que permitâ consultar as autoÍizaçoes de dispensaçáo emitidas a
das demandas especiais.
O sistema deve ter a opçáo de rastrear lotes, ou seja, poder identificar quâis pacientes

receberam os medicamentos do lote consultado, identificando pacientes (os dados que devem ser
exibidos devem ser definidos em conjunto com o setor responsável), datas e locais.

O sistema deve ter rotina para impedir a utilizaçáo de forma imediata de lotes, o operador
do setor responsável, com permissáo, bloqueia a utilizaçáo de determinado lote e informa o mo-
tivo do bloqueio, dessa forma o usuário que fará o lançamento da dispensação do medicamento
deve ser alertado que não deve dispensar o lote bloqueado.
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O Sistema deverá permitir cadastrar pÍodutos de acordo com os gruposr por exemplo: me-
dicamentos, material médico-hospitalar, material odontológico, material de expediente, higiene e
limpezâ, etc.

Deve possuir a opçáo de cadastro de Subgrupo e Subclasse para cada grupo ou produto.
Deve permitir informar se o produto tem perfil para Atençáo Básica, Atençáo Especializada

ou Ordem Judicial.
Deve permitir informar o estoque mÍnimo, estoque mâximo e estoque de controle para cada

produto em cada farmácia ou unidade que o mesmo se encontre para dispensaçáo ou transfe-
rência.

Deve possuir nome químico e nome comercial marca do respectivo fabricante quando da
entrada da nota fiscal;

Cadastro da Apresentaçáo (Comprimido, cápsulas, injetáveis, unidades, pasta, creme,.,);
Cadastro de Concentraçào (100mg, 200mg...);
Classificaçáo terapêutica principal (Anti-hipertensos, hipoglicemiantes, antiácidos...);
Controlar lote e validade opcional de acordo com o tipo do produto no cadastro do produto;
Controle do Tipo de distribuiçáo (se saida por transferência ou pelo paciente na farmácia);
Cadastro da Logistica do Estoque contendo: Observaçáo, Rua, Quadra, Estante, Lado;
No cadastro do produto conter o estoque mínimo para o periodo pré-determinado em dias;
Cadastro de fornecedor completo com endereço, razáo social, CNPJ;
Cadastro de Fabricantes lotes e validades deveráo ser atrelados à entrada da nota íiscal

bem como o valor do produto;
Classificação se psicotrópico ou antimicrobiano seu respectivo DCB e portaria;
Toda categorizaçáo de psicotrópicos e suas descriçoes de acordo com o preconizado na

SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados) ANVISA a saber: 41,42,
43, 81, 82, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E C F;

Posologia Padráo para medicamentos;
Na saída de medicamentos, o sistema deve avisar:
Se o paciente tem alergia a medicamentos,
Campo de obsewaçáo vinculada a saída do estoque,
Na saida de medicamentos psicotrópicos das categorias B1 e B2 permitir registrar o número

notificaçáo (azul) de controle da vigilância sânitária;
Permitir dar a saÍda de medicamentos automaticamente pela leitura do da

ta médica, o sistema deve carregar os medicâmentos receitados e escolher o próximo do
ncimento na farmácia pelo ponto de acesso do operador;

O sistema deve avisar na saÍda do estoque, caso a coleta paÍa o exame esteja
o,

O sistema deve avisar na saída do estoque, caso a vacina do te esteja atrasada;
Permitir na saída de medicamentos, trazer os protocolos de ôrientâçáo a dispensação de

edicamento padráo formulário terapêutico Ministério da Saúde;
Permitir exportar as informaçóes do conjunto de dados definido na Portaria GM/MS n"

7112013, que instituí a Base Nacional de Dados de Açóes e Serviços da Assistência Farmacêu-
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo o conjunto de dados, fluxo e o

nograma de envio referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, garantindo a
teropcrabilidade com o Serviço de webseruice, disponibilizado pelo Ministério da Saúde no sis

HORUS, padráo BNDAF.
O sistema deverá possuir o recurso de solicitaçáo dos pedidos através da web na seguinte

brma: As solicitaçóes deverào possuir o status de solicitaçáo aberta e solicitaçáo concluida desta
brma as unidades integradas poderáo começar suas solicitaçóes e irem incluido os produtos no

rrer do período e quando concluirem então as solicitaçóes iráo âparecer (serem visualizados)
unidades distribuidoras;

Na solicitaçáo o sistema deverá permitir informar: unidade solicitante, setor, unidade dis-
tribuidora, data e produtos;
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Na distribuiçáo origem do estoque deveráo aparecer apenas os pedidos concluidos mos-
trando o estoque do respectivo produto na unidade solicitante, após a distribuiçào o sistema
deverá gerar um guia com a relaçáo dos produtos lotes e validades na forma de declaraçáo de
recebimento este guia deverá acompanhar o produto até o destino para conferência e assinatura
pelo responsável;

Quando da distribuiçáo através do sistema ele deverá retirar o produto do estoque de ori-
gem e armazenar em forma de quarentena virtual para posterior Confirmaçáo pela unidade de
destino podendo o recebedor do produto fazer a confirmaçáo parcial ou total estornando o pro-
duto a quarentena;

O sistema deverá permitir padronizar produtos para cada unidade de forma que: uma uni-
dade básica só visualize e possa pedir produtos padronizados para aquela unidade básica,

Deverá permitir consulta ao registro do histórico de âtendimento do paciente, assegurando
a rastreabilidade do produto dispensado (registro de lote e validade);

Opçáo para impressáo do recibo de retirada de medicamentos em impressora não fiscal.
Permitir a saida dos medicamentos com leitora de código de barras, a partir da prescriçáo

do profissional;
Cadastrar medicamentos com código de barras, ponto de reposiçáo, classificaçáo, unidade

de medida e componente ativo;
Cadastrar múltiplos almoxarifados, unidades e setores dentro de uma unidade de saúde,
Exportador Hórus:
DeveÍá conter tela com data inicial, final, tipo de exportaçáo (entrada de produtos, saida

de produtos, dispensaçáo de produtos por paciente) e destino.
Deverá exportar via Webservice o arquivo para o Hórus.
Deverá constar os protocolos dos envios, com datas de produçáo.
Deverá mostrar inconsistências em cada envio, para possíveis correÇóes

Deverá gerar os seguintes relatórios, podendo filtrar por Estoque, grupo, Subgrupo, trs-
pecificidade, Grupo Programaçáo, Conta contábil:

Inventário de Estoque;
Transíerência entre setores;
Saída por Grupo;
Saída por Açáo Terapêutica;
Produtos por paciente;
Saída de controlados por DCB;
Entrada de produtos (por produto, unidade, fornecedor...);
Posiçáo de Estoque por lote;
Posiçáo de Estoque por produto;
Medicamento por açáo terapêutica
Por nota fiscal de entrada;
Histórico de consumo;

Quantidade em Estoque x Consumo Médio Mensal x Previsáo de Uso x;
Perda Prevista de Estoque(1ocal de acondicionamento) por Produto;
Por materiais/ medicamentos,

MENSAGEM SMS
O sistema deverá possuir mecanismos para permitir o envio de SMS (Short Messages Sen-

der) a partir do número do telefone celular habilitado para o cadastro do paciente;
O sistema deve possuir tela cle controle para permitir gerenciar as mensagens SMS, possi-

bilitando a identificaçáo, visualizaçáo, alteração e cancelamento da mensagem SMS

Deve permitir parametrizar e configurar o envio das mensagens SMS

Deve permitir enviar as mensagens manuaimente para o usuário por meio da tela de con-
trole
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Sistema deve permitir a construçáo personalizada da mensagem SMS para cada
Tipo ou Módulo de envio de SMS de acordo com o limite de caracteres padrão do
formato de mensagem SMS;
Deve ser realizado o envio SMS para os agendamentos de consulta registrados para
o paciente
Deve ser realizado o envio de mensagens por meio de SMS para os exames autori-
zado e agendados para o paciente
Deve ser realizado o envio de mensagens por meio de SMS para as "Vacinas apraza-
das" registradas para o paciente.

CORREIO INTERNO
Deve possuir modulo que permita a comunicaçáo entre os operadores/ usuários do sistema.
Deverá permitir aos usuários do sistema enviar mensagens de texto livre para outros usu-

ários e grupos.
Deve possuir editor de texto pâra formatar â mensâgem
Deverá permitir aos usuários anexar à mensagem arquivos do tipo PDF ou JPG no limite

de tamanho do arquivo de até 2MB.
Emitir alerta das mensagens do usuário com fácil acesso ao correio eletrônico
Permitir ao usuário/ operador gerenciar as mensagens recebidas, enviadas e excluidas

CALL CENTER DA SAÚDE
Este módulo tem como principal funçáo servir de canal de comunicaçáo entre os usuários

e o serviço de saúde realizando a humanização dos atendimentos, avaliando e auditando a qua-
lidade dos atendimentos.

Deverá gerenciar o fluxo com acesso rápido em tela aos seguintes módulos:
Agendamento de Consulta Médica, Odontológica, Interaçáo com Usuário do Sewiço e Tele-

orientaçáo;
O Sistema deverá ao atender o registro do número do telefone, efetivar a busca automati-

camente do cadastro do cidadáo no sistema, a partir da confirmaçáo dos dados cadastrais e

interagir com os eixos citados acima separando os por assunto;
Deverá gerar um número de protocolo automaticamente pâra controle e

Deverá possuir interaÇáo para quando o operador do Cal1 Center, liggr o der as liga-
ções, as informaçÕes digitadas sejam visualizadas no módulo de interaçáo
viço.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Este módulo deve ser disponibilizado através de um site onde ís usuários, via internet em

qualquer localidade, ter acesso a sewiços e informações fornecidas pelo municipio;
Quando entrar no portal pela primeira vez o sistema deverá obrigar o usuário a cadastrar

uma nova senha;
A partir de um cadastramento prévio em unidade de saúde o operador do sistema deverá

imprimir uma senha provisória para acesso ao portâl;
Permitir ao cidadào visualizar as vagas compartilhadas dos profissionais nas unidades de

saúde e solicitar o agendamento de consulta para o profissional;
Permitir visualizar as listas de espera de consultas do cidadáo, juntamente com a posiçáo

atual de espera;
Permitir visualizar as listas de espera de exames do cidadáo, juntamente com a posiçào

atual de espera;
Deve possibilitar a Impressáo do prontuário ambulatorial do cidadáo;
Deve permitir a visualizaçáo das vacinas aplicadas, aprazadas e atrasadas do cidadáo;
Permite a impressáo da carteira de vacinaçáo do cidadão;
Permitir consultar estoque de medicamentos disponiveis na fârmácia municipal;

o do ser-
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Permitir ao cidadão visualizar e imprimir seus resultados de exame;
Disponibilizar a RENAME para consulta e visualizaçáo dentro do portal;
Permitir consultar a morbidade ambulatorial da populaçáo por grupo de CID.

PoRTAL DE AGENDAMENTo cIDADÃo
Este módulo deverá permitir ao usuário do SUS auto-agendar suas consultas, quando

previâmente disponibilizada pela administraçáo em equipamentos de mesa (PC) e dispositivos
móveis (tablet e celulares), com o devido layout para a cada plataforma.

A soluçáo deverá permitir que seja disponibilizado um link na página da CONTRATANTE
para fácil acesso ao cidadáo que exigirá identificaçáo através de login e senha, garantindo a
segurança no acesso âo sistema aos dados do agendamento.

Para o primeiro acesso, o paciente deverá se dirigir ao serviço de saúde para que um usuário
do sistema faça o cadastro de acesso ao portal e gerar um termo de responsabilidade para assi-
natura do cidadáo com usuário e senha para primeiro âcesso em duas vias: 1 via paciente e 1

via para unidade de saúde.
Permitir exibir página com acesso às últimas consultas com legendas em cores para cada

um dos status: agendadas, concluídas ou faltantes.
Permitir agendar uma nova consulta onde o sistema deverá carregar automaticamente a

especialidade padráo CNES, configurando apenas as especialidades que poderào ser agendadas
pelo porial.

Após selecionada a especialidade, o sistema carregará apenas as unidades de saúde que
possuem a especialidade solicitada. lJmavez solicitada a unidade, o usuário poderá fazer a pes-
quisa por profissional onde o sistema já carregará automaticamente a disponibilidade de agenda
do profissional.

Haverá ainda um filtro para pesquisar por data, íacilitando a pesquisa do usuário.
Ao clicar na data solicitada, o sistema deve exibir uma mensagem com resumo da consulta

solicitada exibindo:
Especialidade;
Profissional;
Data e Hora;
Local (unidade de atendimento);
Exibir botoes para confirmar ou cancelar a agenda.

Permitir visualizar o histórico de exames com filtro por status:
cancelado, concluido;

o, falta,

Visualizar os exames com as seguintes informaçóes: data e horâ, to (tipo de

exame), local (unidade executante) código do atendimento e situaçáo (status

Permitir visualizar toda a lista de espera do tipo Consultas com âs ormaÇoes:

Data da inclusáo, status (em espera, agendado, autorizado, concluÍdo) posiçáo e especiali-
dade;

Deverá ainda ter legenda por cores para diferenciar o status de cada ocorrência;

Permitir visualizar todas a lista de espera do tipo Exames com as seguintes informaçÔes:

Data da inclusáo, status (em espera, agendado, autorizado, concluido) posiçáo e Procedi-

mento (tipo de exame);
Deverá ainda ter Iegenda por cores para diferenciar o status de cada ocorrência;

Possuir controle de vacinas do paciente com status (aplicada, atrasada ou aprazada)

Exibir as vacinas (imunobiológicos) com suas respectivas doses e status;
Exibir a opçáo de imprimir (e permitir impressáo) da carteira de vacinação (opçáo aplicável

ao acesso via plataforma web/desktop);

APP AGENDAMENTO CIDADÃO
Todas as funcionalidades do módulo Portal Agendamento Cidâdão, deveráo estar disponi

veis na no Mobile (a
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Permitir configurar através do sistema (plataforma desktop) a disponibilidade de agenda
disponivel no âplicativo.

Para acesso ao APP (mobile), a plataforma web (desktop) deverá disponibilizar utilizar o
QRCODE para configuraçáo inicial do aplicativo. Se o aplicativo não estiver configurado, o usu-
ário nâo poderá acessar utilizando as credenciais do portal desktop

Permitir configurar bloqueio de agendamentos no aplicativo móvel para pessoas com ca-
dastro vencido.

Permitir agendamentos de consultas diretamente pelo aplicativo móvel para unidades de
saúde, profissionais e especialidades previamente definidas nas configurações do aplicativo mó-
ve1.

LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS
O módulo laboratório de análises clÍnicas deverá permitir minimamente gerir as seguintes

etapas da solicitaçáo a entrega do resultado de exame: Recebimento do material biológico no
laboratório (Coleta), Emissào de mapas de trabalho, Digitaçáo do resultado dos exames, Confir,
maçáo eletrônica do resultado e a liberaçào ou entrega do exame para o destinatário;

Deve ser integrado com o cadastro único de pacientes e profissionais de saúde;
Permite o cadastro de todos os exames e itens de exames, bem como listar tipos de mâteriais

de coleta e métodos;
Permite controle de coleta de exames informando o nome do paciente e estabelecimento

prestadoÍ, exibindo os exames da data da coleta;
Deve exibir na coleta de exames os registros ou agendamentos de exames para coleta, exi-

bindo o código, descriçáo do exame, data do agendamento, data prevista para o exame) e o nome
do estabelecimento solicitante;

Emitir etiqueta de código de barras na coleta do exame, identificando na etiqueta o primeiro
nome do paciente, código do agendamento, abreviaçáo da descriçáo do exame para identificaÇáo;

Permite emissáo de folhas ou mapa de trabalhos para preenchimento manual com agrupa-
mento de exames;

Permitir a qualquer momento a inserção de exames na lista do prestâdor, bem como para-
metrizaçoes de métodos, materiais de coleta, valores de referência na respectiva configuraçào dos
Iaudos de exames;

Permite â entrada de resultados manuais exibiçào bem como a exibiçáo destaque c1e

valores de resultados digitados fora dos valores máximos e mÍnimos de refer
Permite a visualizaçáo dos resultados autorizados em portal de

entes com acesso restrito por usuário e senha ou dentro da soluÇào
operadores com privilégios de acesso a funcionalidade;

Permite a visualizaçáo dos resultados autorizados em portal d para os pacl-
entes com acesso restrito por usuário e senha ou dentro da soluçáo de software para usuários
operadores com privilégios de acesso a funcionalidade;

Sistema deve bloqueia a impressáo dos resultados de exames ou exibir uma indicaçáo de
que os mesmos nào estejam confirmados e liberados para entrega,

Permite confirmaçáo eletrônicâ do resultado, registrando data, hora e profissional que con-
firmou o exame;

Sistema deve exibir no rodapé da página do resultado de exame a data e hora da confirma-
ção bem como o usuário que gerar â impressáo do resultado.

Sistema deve gerar relatórios estatísticos de produçáo por Unidade e Profissional solicitante
dos exames, bem como dos Estabelecimentos Prestadores/ Executantes dos exames;

Possuir módulo de consulta de resultados de exames restritos;
Controle do processo de entrcga de resultados dos exames aos pacientes, gerando um re-

gistro de controle de entrega registrando num campo de texto livre quem fez a retirada dos exa-
mes, ou escolhendo uma opÇáo para registrar que o prÓprio paciente retirou ou foi entregue os
respectlvos exames.

ACCSSO
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Relatório estatistico de produçáo identificando quantidades e valores dos exames, exibindo
no minimo a seguintes informaçÕes de quantidade de cada exame e valor, ou agrupando os mes-
mos dentro do grupo e subgrupo de procedimentos padÍáo SIGTAP;

Permitir o agendamento de exames através da inserçáo manual dos dados para respectiva
autorizâçáo de exame, com pelos menos os seguintes campos: Unidade Solicitante, Paciente,
Profissional Solicitante, tipo de exame Laboratorial ou náo Laborâtorial, Unidade Presta-
dora/ Executante, os itens de exames, quantidade, data e hora prevista da realizaçáo;

Permitir o agendamento de exames através da guia de requisição de exames emitida no
atendimento do prontuário eletrônico;

Na guia de autorizaçáo ou registro dos exames deve ser possível a inserçáo de observações
ou orientaçóes de preparo para realizaçáo de cada exame, essas informaçÕes devem estar visíveis
na guia de autorizaçào dos exames para o paciente;

Deverá possuir tela para pesquisa de salas de atendimento para exames com opçáo de
busca por nome, prestador, tipo de procedimento ou código do procedimento.

Permitir criar nova sala, associando a um prestador de seruiços (unidade), definindo horário
de funcionamento, descriçào, adicionar procedimento (com tempo de execuçáo, horário inicial e

final), selecionar procedimento já criado pâra adicionar/ alterar horário, copiar procedimentos de
outro prestador e/ou transferir procedimentos para uma outra sala (listando as salas disponiveis
para aquele prestador)

PAINDL ELETRÔNTCO OP CHAMADO
O Módulo deverá permitir a visualizaçáo de Painel Eletrônico compativel browsers "navega-

dores de internet" mais comuns do mercado como Mozilla Firefox versáo 60.0 ou superior bem
como Google Chrome versáo 67.0 ou superior, possibilitando a extensáo do referido painel para
um monitor ou TV visível para os usuários do seruiço (pacientes) em formato de uma novajanela
do browser/ navegador que seja independente dajanela principal de operaçáo do usuário sistema,

O módulo deve possibilitar o controle do fluxo de "Filas" de pacientes que estejam aguar-
dando atendimento de seruiços de saúde ofertados no respectivo estabelecimento, sejam eles por
exemplo: Agendamento de Consultas, Agendamento de Exames, Entrega de Medicamentos na
Farmácia, Procedimentos Ambulatoriâis, Atendimento OdontolÓgico entre outros.

Sistema deve possibilitar um cadastro <le Guichê ou setor para referenciar o tipo de atendi-
mento realizado no respectivo Guichê ou setor.

Sistema deve possibilitar um cadastro de Tipos de Atendimentos ond
dastramento de uma abreviaçáo ou sigla, a descriçáo do atendimento, e o a unidade

de atendi-
mento estará ou náo vinculado ao painel do sistema visível pelo Totem de au ento, sis-
tema deve permitir gravar, editâr e excluir tipos de atendimento quando

Sistema deve possibilitar um cadastro para gerâçáo das senhas, o qual o esta-

belecimento /unidade de saúde pertencem a respectiva geraçáo das bem como o tipo de

atendimento, a data da geraçáo e validade das senhas, hora inicial e hora final de validade das

senhas, bem como o número inicial e número final de senhas geradas, sistema deve possibilitar
também a geraÇáo de senhas com nÍvel de prioridade Normal, Senhas Prioritárias (Gestantes,

Idosos até 79 anos, Pessoas com crianças de colo, Portadores de necessidades especiais) e Senhas

Prioritárias + (Pacientes com mais de 80 anos), bem como permitir a exclusáo das senhas geradas

para recon figu raçào se necessário.
Deverá organizar as filas de espera de acordo com a retirada de senhas que pode ser pelo

próprio paciente escolhendo a opçáo do atendimento através de totens de autoatendimento e ou

ài"t.ibriço"" -unuais de fichas de controle de filas, que devem ser acompanhadas o chamamento
das fichas através de um PaÍnel Público de chamado, devidamente instalado e visivel no 1ocal de

espera das filás dos respectivos pacientes;
o sistema deve permitir chamar a senha exibindo-a no Painel Público pelo número e ou

código de abreviação do serviço referenciado, bem como permitir a emissáo de sinal sonoro para

chamado dos pacicntes.

o ca-

saúde que esse atendimento gerado pertence, bem como permitir definir se
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Para o caso do atendimento médico o sistema deverá permitir ao profissional do consultório
chamar o paciente através do botáo de chamado presente na tela da agenda de atendimento de
consulta do respectivo profissional,

Quando o profissional executar o chamado selecionando o paciente escolhido na tela de
agenda do profissional, o sistema deverá mostrar o nome do usuário (paciente), a sala ou con-
sultório e nome do profissional que está chamando parâ atendimento, sendo essas informaçoes
exibidas no Painel de Chamado devidamente instalado nos locais de espera dos pacientes.

O sistema deverá emitir um sinal sonoro e mostrar no mínimo as últimas 03 chamadas na
tela do Painel de Chamado de Senha.

INTERÁçÁO COM USUÁRIO
Este módulo permite registrar contato com o paciente devidamente identificado no sistema,

com registro de dâta e horário do contato.
Permite registrar o contato por tipo: Consulta, Exame e/ou Lista de espera com campo de

observaçáo.
Ao final do atendimento, permite gerar número de protocolo automaticamente.
Possuir botáo de acesso rápido ao módulo de agendamento de consultas;

REGULAÇÃO ELETRÔNICA
Possibilita atribuir cotas de agendamento para cada especialidade ou procedimento para

recursos exl ernos pactu ados.
Possibilita implementar o conceito de central de marcaçào de consultas e procedimentos

para as unidades de saúde.
Permite registrar o nível de prioridade clínica podendo configurar até 5 escalas como exem-

plo: normal ou balro, médio, prioritário, alto ou urgência, crítico ou emergência) podendo confi-
gurar a descriçáo e a cor de cada uma das escalas definidas.

Permite cadastrar previamente a tabela de procedimentos ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Permite acompanhar os atendimentos dos Usuários inscÍitos em Programas
Permite ao usuário consultar as iníormações dos importadas da Tabela Unificada de Pro-

cedimentos e de suas tabelas auxiliares, bem como cadastrar os procedimentos náo padroniza-
dos, ou seja, que náo sáo regulados pelo Ministério da Saúde e, por isso, náo sáo da
tabela SIGTAP.

Permite consultar os tipos de financiamento importados para o sistema,' nsistem na
origem do capital que financia a rea]nzaçá.o de um procedimento

Permite ao usuário efetuar a consulta das modalidades, ou seja, os tipos tilizaçáo nos
quais o procedimento pode ser realizado

Permite acompanhar as solicitaçóes na fila de regulaçáo do ta, Exame, APAC,

AIH (Eletiva e Urgência).
Pcrmite filtrar as solicitaçóes por: usuário do serviço, unidade cle saúde, gravi<larle, nrimero

de protocolo, por faixa de data e por status.
Os status devem ser classificados em: Autorizados, solicitados, devolvidos, em análise, can-

celados e negados
No registro de nova solicitaÇào para envio à regulaçáo, deverá permitir filtro dinâmico por

tipo (Consulta, exames, APAC, ...) onde os campos devem corresponder a cada solicitaçáo, bem
como registrar a gravidade devidamente pré-configurável,

Na solicitaçào de AIII, além dos dados básicos como nome do paciente, unidade, Profissio-
nal Solicitante, CID e procedimento; deverá caÍregar os campos para preenchimento na solicita-
cáo de internaçáo como: Tipo do leito, anamnese (PA, Temperatura, Pulso, Frequência Respira-
tória e Saturação), motivo da referência, principais sintomas, justificativâ de internação e campo

de observaçào na justificativa de envio para regulaçào
Deverá possuir opçáo de exibiçáo do prontuário do paciente na mesma tela de soli-
citaÇáo.
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Permitir anexar arquivos de imagem cômo documentos, resultados de exames, etc.
do tipo .pdf, jpeg...

Deverá possuir perfil regulador para análise das solicitações supracitadas enviadas
pelas unidades de saúde, onde seja possÍvel ao gestor da regulaçáo: autorizar, manter
solicitado, devolver, negar, manter em análise ou cancelar.

Para as ações de autorizaçáo, registrar justificativa, permitir ao regulador alterar a
classilicaçáo, gravar em regulaçáo, gravar enviando à lista de espera ou gravar enviando
ao agendamento - neste caso cleverá caregar automaticamente o módulo de agendamento
de consultas ou exames.

Permitir ao regulador, consultar em tela os resultados de exames, acesso ao pron-
tuário do paciente e visualizar os arquivos anexados pela unidade solicitante.

No campo justificativa, deverá carregar todo histórico dos registros de interaçào en-
trc unidade solicitante e regulaÇáo, facilitando a avaliaçáo do histórico de interaçáo

Deverá disponibilizar relatório de convênio por:
Cotas de Consultas Especializada por Origem;
Cotas de Dxames por Origeml
Valor de Exames por Convênio;
Valor de CBO por Convênio;
Relaçáo de Prestadores por Convênio (Consultas e Exames);
Serviços de prestadores;
Relação de Conveniados.

SERVIÇO DE OIIVIDORIA
Possibilitar o registro de reclamações, denúncias, sugestões internas e externas para acom-

panhamento da ouvicloria. Identificar o reclamante, unidade de saúde, setor, profissional recla-
mado e assunto.

Possibilitar o registro de cada etapa de acompanhamento dos processos da ouvidoria, infor-
mando data e parecer de cada responsável.

Possibilitar a impressáo de parecer coníorme modelo de impressáo para cada etapa do pro-
cesso.

Possibilitar a consulta de processos da ouvidoria para verificaçáo do status damento.

Emitir relatórios dos processos da ouvidoria côm totais por
onal reclamado.

PAINEL DE MONITORAMENTO ESTATÍSTICO

e profissi-

Soluçáo deverá permitir ao gestor avaliar indicadores para áreas da sa-
úde com visáo da produtividade das unidades/ seniços da rede.

Possibilitar a visualização de informaçóes referentes a agendamentos de consulta e

exames, atendimento, estoque, metas da Estratégia Saúde da Família, procedimento, ...
Permitir monitorar indicadores PMAQ.

O Painel de Indicadores dcve possuir controle de permissões de visualizaçáo aos
processos.

O Painel de Indicadores deve possuir controle de permissóes de visualizaçáo aos
processos por unidade de saúde,

O Painel de Indicadores deve permitir a visualizaçáo de informaçÓes de forma fácil,
podendo estas serem exibidas em texto ou e gráficos nos formatos de colunas, linhas,
pizza, barras,,,

Os processos de análise devem ser organizados por abas/módulos.
O Painel de Indicadores deve permitir filtros de periodo de datas, unidades de saúde,

área/ micro área (no caso dos painéis correspondentes à Atençáo Primária).

Permitir estabelecer metas de produçáo pâra acompanhamento dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e exibir resultados em formato de
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O Painel de Indicadores deve ser desenvolvido em tecnologias open-source.
O Painel de Indicadores deve permitir sua instalaçáo em um dos seguintes ambientes

operacionais: Windows e Linux,
As informações resultantes devem ser acessiveis nos seguintes navegadores de Internet:

Internet Explorer 8.0 ou superior, Opera, Firefox, Google Chrome.

FATURAMENTO SUS

Permitir cadastrar novos procedimentos adicionais ao da tabela do SIGTAP, permitindo a
vinculaçáo e faturamento em um procedimento válido do SIA-SUS;

Permitir a importação manual das definições da tabela SIGTAP do Ministério da Saúde,
possibilitando selecionar os arquivos das competências a partir do repositório do Datasus e Íea-
lizar a importaçào das regras de faturamento de Procedimentos do SUS.

Deve ter tela para gestáo da produçáo faturável do tipo BPA por seçáo, permitindo selecio-
nar uma ou mais para geraçáo de arquivo:

Consultas;
Exames;
Procedimentos Ambulatoriais e Odontológicos;
Vigilância em Saúde;
Consulta Odontológica.

Permitir selecionar um ou mais tipos de financiamento para geraÇáo do arquivo BPA, sendo:
Vigilância;
MAC;
FAEC;
lncentivo MAC.

Possuir em tela instruÇóes para geraçáo de faturamento e as respectivas configura-
ções necessárias para habilitar no sistema;
Gerar automaticamente com base nos atendimentos realizados o arquivo magnético
para Boletim de Produção Ambulatorial conforme especificações do Ministério da
Saúde, permitindo a seleção das unidades para geraçào;
Possibilitar na geraÇáo dos arquivos BPA que os mesmos possam ser incluídos de
forma consolidada e individualizada;
Possibilitar a reapresentaçáo da produçáo conforme portaria do
úde, em até 3(três) competências anteriores;
Possibilitar gerar produçáo do município incluindo a produçáo dos pres
Emitir relatório de toda produçáo gerada do município conforme SIA-SU
mÍnimo os campos seguintes: tipo de registro do BPA, competência,
subgrupo, procedimento, valor e quantidade.
Consistir procedimentos no momento da realizaçáo quanto aos critérios definidos
pelo Ministério da Saúde: sexo, idade, especialidade das unidades de saúde.
Permitir o registro direto da produção BPA, por unidades de saúde de modo retroa-
tivo, devido a problemas na sua estrutura ou fluxo de atendimento;
Permitir cadastrar novos procedimentos adicionais ao da tabela do SIGTAP, permi-
tindo a vinculaçáo e faturamento em um procedimento vá1ido do SIA-SUS;

Permitir filtrar apenas produçáo de exames das unidades selecionadas em tela,

Fornecer relatórios de faturamento por:
Prévia de Fâturamento - Procedimentos por CBO;
Ambulatorial por Local de Trabalho;
Produçáo por Profissional de Saúde - Sintético;
Produçáo por Profissional de Saúde - Analítico;

PREVINE BRASIL
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O Sistema deverá atender as exigências do programa Previne Brasil qual foi instituído
pela Portaria n" 2.979, de 12 de novembro de 2019. Atendendo a todas as exigências do novo
formato de financiamento de repasse das transíerências para os municípios, que passam a ser
distribuÍdas com base em três critérios: capitaçáo ponderada, pagamento por desempenho e in-
centivo para açóes estratégicas. Sistema deve contemplar todo o cadastramento das equipes de
Saúde da FamÍlia (eSF) e de Atençáo Primária (eAP), possibilitando medir o grau de desempenho
assistencial das equipes para possibilitar os incentivos específicos contemplados no modelo,

SISTEMATTZAçÀO pp eSSrsrÊNcIA A ENFERMAGEM
Permitir cadastrar novos procedimentos adicionais ao da tabela do SIGTAP, permitindo a

vinculaçào e faturamento em um procedimento válido do SIA-SUS;
A soluçáo deverá possibilitar a sistematizaçáo das ações da equipe de enfermagem e tam-

bém para que esse promova cuidados de qualidade e atenda a individualização das necessidades
de cada paciente, em atendimento à resoluçáo 358/2009 COFEN.

Permitir a criaçáo de banco de dados para fonte de pesquisa e monitoramento dos gastos
gerados com o cuidado de enfermagem, viabilizando o planejamento financeiro da instituiÇáo;

Permitir que o enfermeiro admita o paciente na unidade de saúde e preencha o histórico de
enfermagem;

Permitir registro do Diagnóstico de Enfermagem;
Permitir ao corpo de enfermagem o registro de sinais vitais.
Permitir ao corpo de enfermagem o preenchimento de avaliaçáo do paciente;
Permitir ao corpo de enfermagem o registro de balanço hídrico;
Permitir visualizaçáo do histórico de enfermagem pelo corpo de enfermagem e pelo corpo

clinico;
Permitir que o enfermeiro visualize os Diagnósticos de Enfermagem associadôs, com suas

respectivas definições, dando acesso ao diâgnóstico com todas suas descriÇões;
Permitir visualizaçáo do Prontuário trletrônico do Paciente;
Permitir que a partir das informaçoes do Histórico e Diagnóstico, o enfermeiro faça anota-

Çóes e prescreva cuidados de enfermagem para o paciente (anotaçáo e prescriçáo de enferma-
gem);

Possibilitar que o enfermeiro realize aprazamento e checagem dos itens prescritos;
Possibilitar que o enfermeiro registre diariamente o acompanhamento do q clinico do

paciente, seus cuidados, intercorrências e planejamento da
gem)

TELE ORIENTAçÃO

assistência (

Registro de contato para orientaçóes ao paciente, sintomas e peratura, PA,
FR,...);

Inclusáo do paciente em monitoramento no ato do registro do atendimento;
Parametrizaçáo de Unidades e tipo de atendimento;
Inclusáo do paciente para monitoramento com registro de evolução do quadro do paciente;
Acompanhamento por status do monitoramento;
Envio de link de acesso à vÍdeo-chamada por e-mail do paciente no ato do agendamento;
Permite registrar dados do atendimento enquanto mantem contato visual com paciente atra-

vés da câmera;
aptura de link de vídeo-chamada através de QRCODE ou webcam - sem a necessidade de

instalaçào de plug in ou app;
Possibilidade de reenviar link da video-chamada mais de uma vcz;

DAS ESPECIFICAçÓES DOS SERVIÇOS - LOTE 2 . SISTEMA DE GESTÃO POR PRO-
CESSOS E CONSTRUÇÃO DE FLUXOS DE TRÁBALHO:

e enferma-

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321



iVlunit'ípio rlc
Callarteílur - PR

íJ§04o

lnstalaçào, Instalaçóes, configuraçáo e parametrizaçáo do Sistema de Gestáo por Proces-
sos e Construçáo de Fluxos de Trabalho deverá ser em infraestrutura de Datacenter próprio ou
locado pela empresa CONTRATADA com configuraçáo que de suporte tanto ao servidor como
de link suficiente para atender a necessidade do sistema.

Da Implantaçáo:
A empresa contratada deverá realizar a instalaçáo do software(sistema) descrito no

lote 2, reahzar a configuraçáo e disponibilizaçáo para até 150 (cento e cinquenta) serwido-
res(profissionais de saúde) operadores do sistema da respectiva secretaria municipal de
saúde;

Capacitaçáo Inlcial:
A empresa contratada deverá realizar a capacitaçáo de toda a equipe de usuários

responsáveis pela operacionalizaçáo do software na modalidade PR"ESENCIÂL (in-loco)
Iimitado ao escopo de grupo de pessoas de acordo com o limite do espaço fisico respeitando
todas as medidas de distanciamento social de acordo com decretos estaduais e municipais
vigentes;

Ao final da capacitaçáo inicial, os servidores envolvidos no projeto, deveráo ter pleno
domínio do software contratado;

A capacitaÇáo de pelo menos 1(um) profissional multiplicador, do quadro de servi,
dores do municipio deverá ser em nÍvel avançado de forma que atinja as funcionalidades
de toda a parametrizaçáo da soluçáo e demais tecnologias empregadas para a operacio-
nalizaçáo satisfatória do sistema e suporte a equipe de operadores 1ocal. Caso náo consiga
resolver entáo deverá entrar em contato com a empresa para suporte através do portal do
cliente e ou contato telefônico 0800 fornecido pelo contratado.

Capacitaçã.o Contlnuada de Servidores:
A contratada durante o período do contrato, através do pagamento de horas técnicas po-

derá promover capacitaçáo, além da capacitaçã.o inicial de todos os servidores da saúde envolvi-
dos com o Sistema, visando o constante aperfeiçoamento do quadro de servidores operadores do
sistema(software) contratado;

Os treinamentos deveráo ser realizados nas dependências da Secretaria M cipal de Sa-
úde do municipio, com as infraestruturas necessárias, cabendo â contra
materiais didáticos específicos ao treinamento;

Após a capacitaçâo inicial, com treinamento em grupo, o inicio dos

o to de

os com o novo
sistema (entrada em produçào) deverá ser acompânhado por um profissional presa contÍa-
tada (operaçáo assistida), capacitado a sanar as dúvidas iniciais.

Manutençáo e §uporte Técnlco:
A contratadâ deverá manter, em sua sede, equipe para Suporte Técnico que de-

verá, sempre que solicitada, atuar no desenvolvimento e aprimoramento dos Softwares e

assessoria, de novas r.ersões e adequações às legislaçóes municipal, estadual e federal;
A contratada deverá manter ainda serviço de supôrte técnico on-line através do Site

da contratada e via telefone, prestado em idioma português, disponível contato com os
técnicos da sede da contratada, em horário 8h às 18h, de segunda a sexta-feira;

A Contratada deverá disponibilizar todas as condiçoes e aplicativos visando o su-
porte remoto e a efetiva intervençáo pârâ correçáo de eventuais problemas e dificuldades
de operaçáo do sistema, inclusive com a utilizaÇáo da internet como meio de comunica-
Ção;

A contratada deverá manter o sistema, o servidor e o link de internet sempre em
perfeita operacionalizaçáo;

Deverá disponibilizar novas versões/ atualizações para o sistema durante o prazo
de contrato, sem ônus adicional.
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REqUISITOS TUNCIONAIS LOTE 2 - §ISTEMA DE GEST
TRUçÃo DE FLUxos DE TRÂBALHo

ruó»ulo - MoDELAGEM DE pRocEssos

POR PROCESSOS E CONS-

O sistema deve possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (utorkJlotu) de'
fÍnindo tarefas de usuários ou tarefas de seruiço que possibilitem a automatizaçáo de tarefas,
como por exemplo o envio de e-mail;

O sistema deve possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (utorkfloLu) que
organize os processos por categorias:

O sistema deve possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (workflotu) de-
finindo tarefas de usuários que selecionem valores obtidos a partir de consultas a banco de dados
lquerysl;

O sistema deverá entregar e integrar a modelagem de fluxo de trabalho para a apllcaçáo de
execuçáo de tarefas a partir da solicitaçáo do usuário de origem bem como controlar o versiona-
mento das tarefas iniciadas;

O sistema deverá possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (utorkJlow)
definindo tarefas de usuários que permitem acesso a links externos;

O sistema deverá possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (uorkJlotu)
definindo tarefas de usuários que permitem integraçáo com serwiços de API (lnterface de Progra-
mação de Aplicações), integrando com sistemas legados ou ainda com âplicaçóes externas;

O sistema deverá possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (tuorkflotu)
que permita desvio de fluxos conhecidos como gâteways, que permitem seguir com fluxos exchr-
sivos, paralelos e ou inclusivos;

O sistema deverá possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (uorkflort)
que permite atribuir târefas de usuários a usuários especÍficos ou ainda a grupos de usuários;

sistema deverá possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (tuorkflotu) de-
finindo tarefas de usuários associadas a formulários para a entrada de dados;

O sistema deverá possuir um ambiente para modelagem de fluxo de trabalho (workJlow)
que permite a impressáo do desenho da modelagem do fluxo de trabalho definido;

MóDULo - EDIToR DE ToRMULÁRJos

O sistema deverá permitir a construçáo de formulários de entradas dd m campos
que podem ser pelo menos dos seguintes tipos: Campo Texto simples, Cai-xa d Combobox
(lista de valores), Checkbox (seleçáo de valores), Data, Código de Barras, çáo de
Imagem, Campo Imagem, Texto Formatado, Tabela de dados dinâmica, T

sistemâ deverá permitir a construçáo de formulários de entradas e possibilite
definir regras com os campos, definindo seÇao do documento que a rá a partir de condiçóes
pré-estabelecidas;

O sistema deverá permitir a construçáo de um relatório para impressão pelo menos em
formato PDF, baseado no layout do documento com seus respectivos campos;

sistema deverá permitir a cônstruçáo de formulários de entradas de dados que possibilitem
definir regras com os campos, definindo validações de valores conforme o preenchimento dos
mesmos;

O sistema deverá permitir â construçáo de formulários de entradas de dados que possibili-
tem definir regras com os campos, definindo filtros em listas de valores conforme baseada en-t

valores de outros campos do formulário;
O sistema deverá permitir a construçào de formulário de entradas de dados que possibilitem

definir regras com os campos que executam chamadas a objetos de banco de dados, como por
exemplo, procedimentos ou funções;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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sistema deverá permitir a construçào de formulários de entradas de dados que possibilitem
definir regras com os campos, definindo quais campos podem ter seus valores preenchidos au-
tomaticamente;

O sistema deverá permitir a construçào de formulários de entÍadas de dados que possibili-
tem definir quais campos deveram ter preenchimento obrigatório;

sistema deverá permitir a construçáo de formulários de entradas de dados que possibilitem
deíinir quais campos podem ser editados;

O sistema deverá permitir exibir previamente a visualizaçáo do documento/ formulário que
será utilizado pelo usuário final;

O sistema deverá permitir o controle através de versionamento dos documentos/ formutá-
rios criados;

O sistema deverá permitir a definiçào de cabeçalhos e rodapés nos formulários construídos;

MÓDULO - EXECUToR DE TAREFAS
O sistema deverá permitir o usuário visualizar as tarefas atribuidas a ele {operador

de origem), ao seu grupo, ou náo atribuídas;
O sistema deverá permitir visualizar a modelagem da tarefa a ser executada, indi-

cando a etapa ou status, do fluxo de trabalho em que a tarefa se encontra;
O sistema deverá permitir definir permissôes para usuários ou grupos por processo,

As permissóes minimante que o software deve controlar sáo: visualizar tarefas, iniciar
processor atribuir tarefas, alterar variáveis (valores), cancelar instância do processo;

O sistema deverá possuir um painel de controle (dashboard) q:ue possibilite visuali-
zar por indicadores os status dos processos e suas tarefas;

sistema deverá permitir visualizar históricos das instâncias dos processos, bem
como acesso ao conteúdo dos formulários utilizados;

O sistema deverá permitir os usuários realizarem filtros por criticidade, acordo de
nivel / tempo de seruiço / atividade 1S-LÁl atrasados, ou ainda pelo descritivo da tarefa ou
processo;

PROVA DE CONCEITO
O Ilcitante vencedor da disputa de lances deverá realizar a Prova de Conceito,

em um prazo de até OS (clnco) dlas útels contados a partlÍ da asslnatura do
A prova de conceito será reallzada de acordo com o roteiro

mlssáo Técnlca designada pela Secretaria Municlpal de Saúde de Ca
conteúdo teÍá como base todas aa macÍo funções deílnldas nas
nlcag e dos Servlços constantes neste ProJeto Báslco;

Téc-

A Prova de Concelto será reallzada nas dependências da

Rernota conforme convenlente for para admínistraçáo rnunlclpal medlante o cenário
pandêmlco e medldas dê ÍestÍlçeo de dlstanclamento soclal.

A Soluçáo será coÍrslderada reprovada nas segulntes condlçóes:
Náo compareclmento para execuçáo da prova na data e hora marcadal
Náo atendlmênto de qualquer uma das funçõe8 deflnldas nas EspeclÍIcações

Técnlcas e dos Servlços.
Fazem paÍte da Comlsseo para

Wunch, Camlla Eduarda Lopes , Marlsa
elro.

de Concelto os servidores: Luclane
Igor Danlel Sapper, Tânia Marla Bu-

Capanema, 07 107 12021

AvenÍda Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
t(46)3552-1321
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ORCAMENTO U

OBJETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAçÃO, TREINAMENTO,

MANUTENçÃO, ASSESSORIA, TICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GESTÃO PÚBTICA DA

SAÚDE, coNsUTToRIA E AssEssoRIA EM SAÚDE PARA Uso NA SECRETARIA DE sAÚDE Do MUNICíPIO DE CAPANEMA - PR.

MOOALIDADE: PREGÃO ETETRÔNICO

PRAZO DE ENTREGA/IMPLANTAçÃO: 2O DIAS APó5 SOLICITAçÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

PRAZO DE PAGAMENÍO:30 DIAS APóS ENTREGA DA NOTA FISCAL

VALIDADE: 12 MESES.

ITEM DESCRTçÃO DO PRODUTO UN. QTDE.

MENOR PREçO

DOS

ORçAMENÍOS

TOTAL

jr''i"o'.'r'''LorE01-stsrÉMADEGESTÃoEMsAúDEpúBLtcAMUNtctpAL

48926- TMPLANTAÇÃo E MrGRAÇÃo DE srsrEMA DE

coMpurADoREs (SoFTWARE) pARA GESTÀo púBLrcA DA

SAUDE E AFINS.

UN 1, 30,000,00 30.000,00

48920- MANUTENçÃo MENSAL E supoRTE TÉcNrco DE

srsrEMA DE coMpurADoREs (SoFTWARE) pARA GEsrÃo
púaLrcn oe saúor r nrtNs.

wÊs tt 4.595,52 55.146,24

3.
48921- LICENÇA DE USO UN 1 68.487,92 68.487,92

4.

aggzz- noRns rÉcNLCAS pARA coNSULToRTA ou
cusroMrzAÇÃo Do SoFTWARE

HORA 200 1.80,00 3Êo00,00\l/
.l r- ' LoCAÇÃo DE INFRAESTRUTUA EM DAIACENIER (CLOUD)

PARA srsrEMÁ DE cowtpurnoônes (soFTWARE) PARA

eEsrÃo púeLrcn DA SAúDE E AFrNs.

rrlt Ês 1,2 1.500,00

^-

18.000,00

UN 1 29.801,60 29,801,60

TOTAL

237,435,76

LOTE 02 - SISTEMA DE GESTÃO POR PROCESSOS E CONSTRUçÃO DE FLUXOS DE TRABALHO

cAp4crrAÇÃo E TRETNAMENTo Dos pRoFrssLoNAls DE

SAU DE



40,000,00

LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA (SOTIWARE) COM

MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMO IO PARA ATE

150 SERVIDORES OPERADORES DO SISTEMA

(PROFTSSIONATS DE SAÚDE)

2.250,OO

HORAS TÉCNICAS PARA CONSULTORIA OU

OAÍA
o7 /0712021

çB$ 
'§ 

EsrrclÍlc çots Dos srRvrços, |MPL NraçIo Do $srrMA or rNfoRMÁçIo r MANUrtxçIo orvrM srcun os qrltgrÍot rRtvrsTot No ,Ro)ÉÍo BÁsrco.

, ,., ,, tnr t\i. I

]|,l,1l',.','|.lili
'l-:i .-.i) 

,i 

lrv

i.r iri)J "

l

II\lPLANTAÇÃO, CAPACIIAÇÃO E TREINAMENTO DO

(SOFIWARE)
UN 1 40.000,00

2.

MÊs t2 27,000,00

HORA 500 235,O0 117,500,00

TOTAL 184.500,00

Ç_

--4



RES: ORÇAMENTO DE SOFTWARE

Assunto: RES: ORÇAMENTO DE SOFTWARE

De: "Paulo Oliveira" <paulo.oliveira@rkmsistemas.com.br>

Data;281051202t 08:37
Para: <licitacao @capanema. pr.gov. br>

Bom dia,

Não estamos trabalhando nessa região atualmente.
Portanto não será possÍvel enviar orçamento.

Agradecemos a so licitaçã o.

Atenciosamente,

Paulo Oliveira

Gerente Administrativo

pa ulo.oliveira @ om.br

(L91,3433-7704 Ramal 201 | 99355-3264

De: licitacao@capanema.pr.gov.br Imailto:licitacao@capanema.pr.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de maio de 2O21 07:48
Pâra: pa ulo.oliveira @ rkmsistemas.com.br
Assunto: Re:ORÇAMENTO DE SOFTWARE

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

E m 03 I 05 I 202L 3. 4 : 44, I i cl t i-c;ç,(4Ea p,i!l-e-mi.. pt g-oJ. b r e s c re v e u :

ri{ti0s,;

l ol' 2 28/05/202109:22



RES: ORÇAMENTO DE SOFTWARIi

- 00005.l
BOA TARDE, SOLICITO ORçAMENTO EM DESENVOLVIMENTO, 

'*p6XrAÇAO, 
r

TREINAMENTO, MANUTENçÃO, ASSESSORIA, LICENCIAMENTO E LOCAçAO DE

stsTEMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GESTÃO PÚBUCA DA

SAÚDE, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. NECESSITO QUE ME DEVOLVA

CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSíVEL, POR GENTILEZA

CONFIRMAR O RECEBIMENTO,

JEANDRA

SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

463552L32t

3

2of2
28/oS /2027 092i



oRçAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ConsulÍarma Assessoria e tnformática

eNPJ: 03.191.328/0001-20 E-MAIL: marco.figueiredo@mv.com.br
ENDEREçO: PC PE. José Cassemiro Cinchon

BAIRRO; Jardim Maria Luiza

TELEFONE: (41) 99171-4545

CIDADE: Cascavel

CtP:85819-535
CONTATO: ÀIarco Figueiredo

UF:PR

ORçAMENTO PARÂ CONTRAÍAçÃO OE TMPRESA ISPTCIATIZADA EM DESTNVOLVIMÉNTO,

IMPLÀNÍAçÃO, ÍREINAMÉNÍO, MANUTENçÃO, ASS€SSORIA, LICINCIAMENTO E LOCÂçÀO DE

SISTEMAS DE COMPUTADORES (SOTTWARE} PARA GESTÀO PÚBLICA DA SAÚDE, CONSULTORIA E

ÂSSESSORIA EM SAÚDE PARÂ USO NA SECRTÍARIA DE SAÚDE DO MUNICíPIO DE CAPANEMA-PR

MODALIDADEI PREGÃO EIETRÔNICO

PRÂZO DE ENTREGA/IMPI.ANTAçÃO: 15 DIAS ÂPóS SOLICITAçÁO DA SECREÍARIA R[SPON5ÁVEL

PRÂZO DE PAGAMENÍO: 30 OIAS APÓS ENTREGA DA NOTA ÍISCÀL

VÀLIDADÉ; 12 MEStS.

,ttÀ,1
o[§cRrçÃo UNIOADI qUAÍYT, vAtoB u^llÍ

VALOR

TOTAL

Lorr or - stsrEMA DE GEsrÃo EM 5AÚDE PÚBLlcA MUNlclPAl"

1 tiCENÇA DE USO UN 1 i, át,1lr,t, ir 6trtT,tr

IMPLÂNTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE
SISTEI.4A DE COMPUTADORES
(SON-WARE) PARA GESTÃO PÚ8LICA DA
SAUDE E AFINS.

UN 1

Y?*'*

]5 qa,tgz/ta

l CÁPACITAÇÁO E ÍREINAMI.NÍO oos
PROFISSIONAIS DE SAUDE

UN t-4 )5 
2e.w,,u,

4 iirr"o.úÚr-rNçÃíúirusal t suponre rÉcr'ttco

Dr §rsTrMA Dt eoMPUTADoRÊ5 (9oÊTWARÍ)
pana nrçrÃo púsrtce oa 5AúoE E AFlN5,

UN 12. al.,rrr,t, rr rt,rtí,rl

5 IOCAçÃO DT INTRAESÍRUTUA EM

DAÍACÉNTER {CLOUD) PARA SI§TTMA DE

COMPUTADORE§ (SOFTWARI} PARA GE5TÃO
púBLtcA DA SAúDt [. A NS,

MÊ5 tl ir r,500,00 rl Ía,000,00

200 i, rr0,0{ ú t,,oío,oo
6 xtrÀns rÉcNrcns pARA ÇoN5uLToRlA ou

rr r<rnra rTaaÃar nô §ôFTWARF
HORA

TOTAL
ãiíszlrs,te

-

000055
ü
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LOTE 02 - SISTEMA DE GEST põn inocEssos E corusrnuçÃo
DE FLUXOS DE TRABAI.HO

rr,,lpLanraÇÃo, 
- crenctraçÃo E

TREINAMTNTO DO (SOFTWARE)

LOCACAO MT NSAL OO §I5I LPT^

iõo-rÃ,vÀnrl cou ueruu I t rçÃo r
àupoRr rÉcltco REMo I o-PARÂarE
iÀo ãÉnvroonrs oPERADoRÉs Do

HORAS T

CUSTOM

PARA CONSULTORIA OU

DATA: aLl n§

ic'P'o ot clPlt:nl c nitl

BREVÊ Pos§ívrt coM cÁ'rçÂt,o otvloAMtNÍ[ PR[EtNcHloo' cARlMBAoo r AlslÍ{Aoo lM

ÍODAS AS FOLHAs'

Í ot"tgt 32a/ooo1'2o 
l

J,r*i ',,i ^o ' ^ 
- ' RÍ í)l, vl Í'Ç r E

A55f 39oPl^ Élr 5Atj0t Lt0^

g. ?. JAtl Cltrtm'ro Cnrcno^" n' l0'

. '',,0. u"''' Lu'rr " ctP: c5ô19'135 
II 6ss65v6t ' PR

1
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oRçAMENTO

RezÃo soctaL: consulfarma Assessoria e lnformática

CNPJI 03.191.328 IOOOI-20 E-MAIL: ma rco.f iBueiredo @ mv'com 'br

ENDEREçO: PC PE. José Cassemiro Cinchon

BAIRRO: Jardim Maria l-uiza CEP: 85819-535

TELEFONE: (4L\ ggf71,'4545 CONTATO: Marco Figueiredo

CTDADE: Cascavel UF:PR

oRçAMENTo pARA coNTRATAçÃo DE EMpRESA ESPEcTALIZADA EM DESENVoLVIMENTo,

tMPLANTAçÀo,TREINAMENTo,MANUTENÇÃo,assEssoRlA,LlcENclAMENToELocAçÃooE
stsrEMAs DE coMpurADoREs (soFTWARE) eARA GEsrÃo púattca on saÚor, cottsuLrontl E

AssEssoRlA EM sAúDE pARA uso NA sEcRETARTA DE sAúDE Do MUNIcÍPlo DE cAPANEMA-PR

MODATIDADEI PREGÃO ELETRÔNICO

pRAZO DE ENTREGA/IMPLANTAçÃO: 15 DtAS ApóS SOLTCITAçÃO DA SECRETARIA nespot'tsÁvel

PRAZO DE PAGAMENTOI 3O DIAS APóS ENTREGA DA NOTA FISCAT

VALIOADE: 12 MESES.

ITEM
DEscRrçÃo UNIDADE QUANT. VALOR UNIT

VATOR

TOTAL

DE PÚBTICA MUNICIPAT

1 LICE NÇA DE USO UN 7

2 rvelatraçÃo E MIGRAÇÂo DE

SISTEN4A DE CON'IPUTADORES
(so.FTWARE) paRn c estÃo PÚelrcn oa
SAUDE E AFINS.

UN 1 M.702,40 44.702,40

3 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS

P ROFISSIONAIS DE SAUDE

UN 1, >Y) R$ 29.801,60

4 rvnrrrurellçÃo MENSAL E suPoRTE TÉcNlco

DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE)

paRA GFsrÃo púBLtcA DA sAúDE E AF|N5.

UN 72 RS 4.s95.52 Rs 5s.146,24

5 LocAÇÃO DE INFRAESTRUTUA EM

DATACENTER (CLOUD) PARA SISTEMA DE

coMpurADoREs (SoFTWARE) PARA GEsrÃo
DriRraÀ na çÂtinF F aFlNs

wr Ês 12 R$ 1.5oo,oo R$ 18.000,00

6 HoRAs TÉcNICAS PARA CONSULTORIA OU

cUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE
HORA

200 Rs 180,00 R$ 36.oo0,oo

TOTAL Rs252.138,16



o(oos s

oB5: AS ESPECIFICACÕES DOS SERVICOS. IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE INFORMACÃO E

wÃiuiE cÃo oEvú see utn oúuestros pnrvtstos t'to pnoJrro sÁstco'

o onçarvrer,rro DEVÉ SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICíP|O DE CAPANEMA O MAIS

BREVE possívEL coM CABEçALHo DEVIoAMENTE PREEENcHloo, CARIMBADo E AsslNADo EM

TOOAS AS FOLHAS"

PROCESSOS E CONSTRUçÃO

DE FLUXOS DE TRABALHO
1, tuprnl'rraÇÃo, cAPAcrrAÇÃo E

TREINAMENTO DO (SOFTWARE)

UN 7

2 rocaÇÃo MENSAL DO SISTEMA
(SOFTWARE) COÍ\4 MANUTENÇAO E

SUPORTE TECNICO REMOTO PARA ATE

150 SERVIDORES OPERADORES DO
qlqrFMÀ 1PRôFTssroNAIs or snúoe)

N4ÊS 17 R$2.2s0,00 R$27.000,00

3 HoRAs rÉcNrcAs PARA coNsuLToRlA ou
CUSToMIZACÃO DO SOFTWARE

HORAS 500 Rs235,oo R9117.500,00

TOTAL RS 184.500,00

DATA:0U 05

l-or.rgt,32uoofi-2["] -,.-)
coN§u[r^RxÀ - r]tFORIAtrc^ E \-l /

^ssÉssoRl^ 
Ex SAU0E LÍD^ Lr/

Pe . Pl. Jo.a Clrt. 
'16 

ç1x916ç' or 401 l/\
Jd, Ífr,, Lu'rt. CÊP: i5tl0'53í 

I c----/\)! C rrcrvat ' Pn

R$40,000,00
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Proposta Comerciol

A PREFEITURA N/UNICIPAL DE CAPANEIVA - PR

Prezados,

Em atenÇão à vossa solicitação, apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços:

lnvêstimêntos

Com base nas análises prévias realizadas no município, ínformamos a previsão de investimento

46 3?25-8383 | 46 t9925 0669
Ávêflidô BÍ,lsil,922 - Salil 01 - CâÍlUcJ

C6P 85501-057 - Pô1() []Ían(0-Í]R

cNPJ O5.§02.200/oo0r-oo

FORNECEDOR: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CN PJ: 05.982.200/0001 -00

ENDEREÇO: AV. BRASIL No: 922

COMPLEMENTO: SALA 1 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: PATO BRANCO UF: PR CEP: 81 .501-057

FONE: 46 3225-8383 CEL:. 46 99977-4951

ITEM QUANTIDADE ESPECTflcAÇÃo Do o BJ ETo

VALO R

uNlrÁRro (RS)

VALOR TOTAL

1nS)

01 01 Unid.

M igração/conversão da base de dados

por conta da contratada vencedora,

bem como a garantia de integridade

dos da dos,

5,000,00

02 01 Unid,
lmplantação do sistema, treina mento

dos usuários. 25.000,00 2 5.000,00

03 12 meses

Locação de Licença de uso de Software

de Gestão de Saúde Pública, incluindo

mensa lidade de manutenção do

sistema com assistência rem ota,

5.000,00 60.000,00

R.



i:nk)ittêníi,r
eít') qestào

púbtit.,
Fraposta Comerciol

manutenção de versão, I

hospedagem in clou d.

com

Proposta de preços válidas por 60 dias.

Pato Branco, 09 de Junho de 2021

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA,

Leonir ZarPelon

Rep resenta nte Comercial
(46) 99977 -4951

I-õs. gsz. 2oo / oool -oo I
It>S C)ESENVOLVI M EN-TO

DE SO F'T\A/ARE E
ASSESSORIA L.rT)A

,Av. Brasil, 922 - Centr()
I§55O1-057 - Pato Branco-PSI

46 3a25-8383 | 46 999U5 0069
Ávenída Brôsil, $?2 - 5âlâ 01 - CântrÔ

ttP 85501-057 - PàtO llr;Jnco-PR

cNpJ 05.98a.ZOO/OO0l-00 R.

oQoooo



Fwd: 0RÇAN4ENTO DE SOFTWARE

Assunto: Fwd: ORÇAM ENTO DE SOFTWARE

De: Leonir Zarpelon <lzrepcomercial@gmail.com>

Data: 09/06/202120:49
Para: a poiolicitacao@ ca pa n ema. p r,gov. br, Fabio Antunes <fabiomantunes@gmail,com>

otá

Segue anexo orçamento solicitado

---------- Forwarded message ------
De : Fabio Antu nes <fa b r o ma ntu ne§ @-8m a i l,c! m>

Date: ter., 8 de jun. de 2O2L às 17:05

Subject: Fwd: ORÇAMENTO DE SOFTWARE

To: lzre p-çg11ç1gia !-@gm a iLçqnt <lzrepçgnglsia!-@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada ---------

De: ap-o"ioIdle!êg@§e6-nsma.p-Lggy&t <ap.A"io.Içtaçê-q@lqp-O-ngm!.plc9U-Ú>

Data:seg., 7 de jun. de2O2t às13:22

Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE

Para : <fabioma ntunes@-gmai l.com>

o§ooot

BOA TARDE, SOLICITO ORçAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO, IMPTANTAçÃO,

TREINAMENTO, MANUTENçÃO, AssESsoRlA, LICENçIAMENTO E LoCAçÃo DE SISTEMAS

DE COMpUTADORES (SOFTWARE) PARA GESTÃ6 PÚBLICA DA SAÚDE, CONSULTORIA E

BREVE POSSíVEt, POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

]EANDRA
SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

463552132t

Fábio Moschen Antu nes

Lofz
10 /06/2021 07 51

O MAIS



Fwd: ORÇAMENT0 DE S0FTWARE

otdpogz
U

Anexos:

oRÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2O21.doc 48,5K8

Capanema - IDS Saúde - 09jun2021.pdf 292K8

1.0/06/2027 07 54
2of2



ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

D ata r 08 I 06 I 2021. L5 :13

Para: thiago.uchoa@noxtec.com.br

BoA TARoE, soLtctro oRçAMENTo pARA DEsENvotvtMENTo, tMpLANTAçÃo, TRETNAMENTo, MANUTENçÃo,
AssEssoRrA/ LTcENctAMENTo E LocAçÃo DE srsrEMAs DE coMpurAooREs (soFTWARE) pARA GEsrÃo púBLtcA

DA sAúDE, coNsuLToRrA E AssEssoRrA EM SAúDE. NEcEssrro euE ME DEVoLVA cARtMBADo E AsstNADo o
MAts BREVE possívEt. poR GENTtLEZA coNFtRMAR o RECEBTMENTo.

JEANPBA

SETOR DE UCIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 3552L321

eD0

§

003

202L,doc 48,5K8

1of 1 07 /07 /2021 0B4(.



ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

000064
Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

O atat 01, I 07 I 202L I0 :22
Para: orca m e ntos @ ipm. co m. b r

BoM DtA, soLtctro oRÇAMENTo pARA DESENVoLVtMENTo, tMpLANTAçÃo, TREtNAMENTo, MANUTENçÃo,
ASSESSORIA, TICENCIAMENTO E LOCAçÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GESTÃO PÚBLICA
OA SAÚDE, CON5ULTORIA E ASSEssoRIA EM sAÚDE. NEcEssITo qUE ME DEVoLVA CARIMBADo E AssINADo o
MAIS SREVE POSSÍVEt. POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO,

JEANDRA

;ETOR DE udTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 35521.32

Anexos:
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ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

c}(j)0065
Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov,br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

oatat 07 I 07 I 202 L 1"0: 10

Para: moacir.dam bros@ipm.com.br

BoM DtA, soLtctro oRçAMENTo pARA DEsENVoLVIMENTo, IMptANTAçÃo, TREtNAMENTo, MANUTENçÃo,
AssEssoRrA, ucENcrAMENTo E LocAçÃo DE srsrEMAs DE coMpurADoREs (sorrwARE) PARA GEsrÃo púBUcA

DA sAúDE, coNsutroRlA E AssEssoRtA EM sAúDE. NEcEsstro quE ME DEVotvA cARtMBADo E AsslNADo o
MAIS BREVE POSSÍVEt, POR GENTITEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA

- iETOR DE udTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 3552r32t

Anexos:

olÇAM E,Nrg.soFrwAT! SAÚ DE 2o21.doc 48,5 K B
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ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

000066
Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.prgov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.govbr>

Data: 30/06/2021t0:34
Para: comercial@ths.iníbr

BoM DIA, sotIcITo oRçAMENTo PARA DESENVoLVIMENTo, IMPTANTAçÃo, TREINAMENTo, MANUTENçÃo,
AssEssoRrA, LTcENcTAMENTo E tocAçÃo DE stsrEMAs DE coMpurADoREs (soFTWAREl eena crsrÃo rúolrcn
on saúoe, coltsuttoRtA E AssEssoRrA EM sAúDE, NEcEsslro euE ME DEVoLVA cARtMBADo E AssrNADo o
MAts BREVE possÍvEt. poR GENTtLEZA coNFIRMAR o REcEBtMENTo.

JEANDRA

SETOR DE udTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 3552t32L

Anexos:

oRçAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2O21.doc
'rl! Ô,)ai,\/rIxrr/i

'...r')l ír.':'. l,l''j:r'. i rr(rlí
.-rir! lr'r, /l

48,5K8
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ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

Assunto: oRÇAMENTo DE SoFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE tl O O O O Z
De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

Data: 30/06/2021 10:33
Para: ca rlafachi 1-6@ gmail.com

BoM DtA, soLtctro oRçAMENTo pARA DEsENVoLVtMrruro, trupurutnçÂo, TREtNAMENTo, uanurguçÃo,
AssEssoRlA, ucENcrAMENTo E LocAçÃo DE stsrEMAs DE coMpurADoREs (soFTwARE) pena eesrÃo púaltca
DA SAúDE, coNsutroRtA E AssÊssoRtA EM SAúDE. NEcEsstro euE ME DEVotvA CARTMBADo E AsstNADo o
MAts BREVE possívEt, poR GENTttEzA coNFtRMAR o RECEBTMENTo.

JEANDRA

SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46,35521.32t

-- Anexos:

ORÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2O21.dOC 48,5K8
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ORÇAMENTO DE SOI,'TWARU PARA SECRETARIA DE SAUDE

000068
Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr,gov.br>

Data: 30/06/2021 1,0:23

Para: paulo.oliveira@rkmsistemas.com.br

BOM DIA, SOTICITO ORçAMENTo PARA DEsÉNVoIVIMENTo, IMPTANTAçÃo, TREINAMENTo, MANUTENçÃo,
AssEssoRrA, ucENcrAMENTo E rocAçÃo DE srsrEMAs DE coMpurADoREs (SoFTWARE; elna crsrÃo eúaltce
on saúog, cotrtsuttoRtA E AssEssoRtA rru seúor. NEcEssrro que MÊ DEvoLVA cARtMBADo E AsstNADo o
MAts BREVE possÍvEt. poR GENTttEzA coNFTRMAR o RECEBtMENTo.

JEANDRA

SETOR DE L\dTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 35521.32L

--Anexos:

ORÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2O21.dOC 48,5K8
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ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

0000 6I
Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

D ata: 30 I 06 I 2021, L0 :22

Para : jonatha n @ inovadora.com. br

BOM DIA, SOTICITO ORçAMENTO PARA DESENVOTVIMENTO, TMPLANTAçÂO, TREINAMENTO, MANUTENçÃO,

AssEssoRtA, ucENctAMENTo E tocAçÃo DE stsrEMAs DE coMpurADoREs (SoFTWARE) nARA GEsrÂo púBucA

oe slúot, corusulroRtA E AssEssoRtA eru slúor. rutctsstro euE ME DEVotvA cARtMBADo E AsstNADo o
MAIS BREVE POSSíVEt. POR GENTITEZA CONFIRMAR O RECEBIMENÍO,

JEANDRA

SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 3552132t

Anexos:

oRÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2O21.doc 48,5K8

1of 1 07 /07 /2021 0841



ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

000i)'i0
Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

Datat 3010612021 10:22
Para: edinaldoreis@ig.com.br

BOM DIA, SOTICITO ORçAMENTO PARA DESENVOTVIMENTO, IMPLANTAçÃO, TREINAMENTO, MANUTENçÃO,
AssEssoRrA, ucENcrAMENTo E locAçÃo DE stsrEMAs DE coMpurADoREs (SoFTWARE) pARA GEsrÂo púBucA

ol saúor, coNsu[oRtA E AssEssoRrA ru saúog. ntrcrssrro euE ME DEVoLVA cARtMBADo E AsstNADo o
MAIS BREVE POSSÍVEt, POR GENTITEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA

SETOR DE LIdTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

- 463552132L

Anexos:

oRÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2021.doc 48,5 KB

_É
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ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

Assunto: oRÇAMENTo DE SoFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE 0 0 0 0 7 1

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

Data: 30/06/2021 10:19
Para: cris.inf@duol.com.br

BOM DIA, sot|cITo oRçAMENTo PARA DESENVoLVIMENTo, IMPTANTAçÃo, TREINAMENTo, MANUTENçÃo,
ASSESSORIA, TICENCIAMENTO E LOCAçÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GESTÃO PÚBLICA
OA SNÚOE, COI'ISUITORIA E ASSEssoRIA EM sAÚDE. NEcEssITo QUE ME DEVoTVA CARIMBADo E AssINADo o
MAIS BREVE POSSíVEt. POR GENTITEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA

iETOR DE udTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 35521.32t

Anexos:

oRÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2021.doc 48,5K8

1of 1 07 /07 /202108:4r



ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAÚDE

JEANDRA

SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 3552t321"

oriiozz
t)Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIN OE SNÚOE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

Data: 30/06/2021 10:18
Para: licitacoes@celk.com.br

BoM DtA, sot"tctTo oRçAMENTo PARA DEsENVotvtMENTo, tMptANTAçÃo, TREtNAMENTo, MANUTENçÂo,
AssEssoRrA, ucENcrAMENTo E rocAçÃo DE srsrEMAs DE coMpurADoREs (soFTWARE) pARA GEsrÃo púBLrcA

oa slúoe, corusultoRtA E AssEssoRtA eu seúoe, ltecesstto euE ME DEVoLVA cARtMBADo E AsstNADo o
MAts BREVE possÍvEL. poR GENTTTEZA coNnRMAR o REcEBtMENTo.

.'-Anexos:

oRÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2021.doc 48,5 K B

1of 1 07 /07 /2021 0841



ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

Assunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

Oatat 301061202170:L6
Para: comercia I @inovadora.com. br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 3552L321.

od,a|o 7 3
'§

BoM DtA, soLtctro oRçAMENTo pARA DESENVoLVtMENTo, tMptANTAçÃo, TREtNAMENTo, MANUTENçÃo,
AssEssoRlA, LIcENcTAMENTo E tocAçÃo DE srsrEMAs DE coMpurADoREs (SoFTWAREI reRe cesrÃo eúalrca
ol slúor, cotrtsuLtoRrA E AssEssoRlA rru snúor. NEcEsstro euE ME DEVoLVA cARtMBADo E AsstNADo o
MAts BREVE possívEL, poR GENTtLEZA coNFtRMAR o REcEBtMENTo.

]EANDRA
;ETOR DE uC\TAÇÃO

Anexos:

oRÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2O21.doc 48,5 K B

1of 1 07 /07 /2021 0B:4!



ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 3552L32L

o{Óoza
\lAssunto: ORÇAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE SAUDE

De: "apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>

Data:30/06/2021 10:L5
Para: ids@ids.inf.br, comercial@ids.inf.br

BoM DtA, soLtclro oRçAMENTo pARA DEsENVorvrMelrro, rrupururaçÂo, TREtNAMENTo, MANUTENçÃo,
AssEssoRtA, UcENctAMENTo E tocAçÃo DE stsrEMAs DE coMpurADoREs (soFTWARE) PARA GEsrÃo púBLtcA

DA SAúDE, coNsuLToRtA E AssEssoRtA ru saúor. NEcEsstro euE ME DEVoLVA CARTMBADo E AssrNADo o
MAts BREVE possívEt. poR GENTtLEZA coNFtRMAR o REcEBtMENTo.

JEANDRA

SETOR DE udTAÇÃO

'Anexos:

oRÇAMENTO SOFTWARE SAÚDE 2021.doc 48,5K8

1of 1 07 /07 /2021. 08:41



NlutricÍt-rio <le

Caparreina - PR

Capanema - PR, 07 de julho de 2021
Assunto: Pregáo Eletrônico

DE: Prefeito Municipal

PARA:
- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Juridica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação.

Aprovo o Termo de Referência e Preliminarmente à autorizo a tramitaçáo do desse
processo cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRtrSA ESPECIALIZADA trM
DESENVoLVIMENTo, IMPLANTAÇÃo, TREINAMtrNTO, MANUTENÇÀO, ASSESSORIA,
LICENCIAMENTO Dtr SISTtrMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GESTÃO
PUBLICA DA SAUDE, CONSULTORIA tr ASSESSORIA EM SAUDE PARA USO NA
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR., deverá tramitar pelos setores
competentes com vistas:

1 - À indicaçáo de recursos de ordem orçamentária para flzer frente a despesa;

2 - À elaboraçáo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a
modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

3 - À elaboraçào da minuta do instrumento convocatório da licitaçào e da minuta do contrato;

4 - Ao exame e aprovaçáo das minutas indicadas no item 3 acima.

o§oozs
.)

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

§\

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Mrrrrir'Ítli«r rle ooooTG
Capaneirta - PR

Capanema - PR, 07 de julho de 2O2l

Assunto: Pregáo Eletrônico

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Dm atençáo ao oficio datado de 07 lO7 12021, objeto: CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM DDSENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,

MANUTENÇÃO, ASSESSoRIA, LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE COMPUTADORtrS

(SOFTWARE) PARA GESTÃO PUBLICA DA SAUDtr, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

SAUDE PARA USo NA SECRtrTARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA _ PR.,

informamos a existência de previsão de recursos orçâmentários para assegurar o pagamento

das obrigaçóes decorrentes do Certame, sendo que o pagamento será efetuado através da

Dotaçáo Orçamentária abalxo descrita;

Essa licitaçáo o valor está estimado em R$ 421.935,76 (Quatrocentos e Vinte

e Um Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)

Respeitosamente,

Cont. CRC: PR
: 723.9O3.959

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321

Dotacóes

rda
Conta
Ca

Funcional programática Conte
le

Natureza da
Cespesa

Grupo da
[onte

t cgur §u

2021 27 00 19.001. 10.30 1. 1 00t.2402 +94 3.3.90.40.00.00 De Exercicios
Anteriores

2021 27 00 19.001. 10.301. 1 00L.2402 +94 3.3.90.40.00.00 Do Exercício


