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LICITAÇÃO INTERNACIONAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0227/2018 

Processo nº 01.127034.18.68 

 

 

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO INTEGRADA 

DE ATENÇÃO À SAÚDE, PARA INFORMATIZAR O REGISTRO DE 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 

USUÁRIO DO SUS), AÇÕES DE APOIO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE,  REGULAÇÃO 

DO ACESSO À SAÚDE E CONTROLE E AVALIAÇÃO AMBULATORIAL E 

HOSPITALAR, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS E 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (STE) DE MAPEAMENTO DE 

PROCESSOS, DE CUSTOMIZAÇÃO, DE INTEGRAÇÃO/INTEROPERABILIDADE, 

DE PARAMETRIZAÇÃO, DE IMPLANTAÇÃO,  DE TREINAMENTO, DE 

OPERAÇÃO ASSISTIDA E DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. 

 

 TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL  

 

 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 21/12/2018, às 08:00 h 

 

 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 21/12/2018, às 10:00 h 

 FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão ser 

formulados de acordo com o item “5” deste edital. 

 

 PRAZO DA DISPUTA: A etapa inicial de lances será encerrada por decisão do(a) 

pregoeiro(a), resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, seguindo-se um tempo aleatório de 

até 30 minutos. O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o fechamento 

iminente do pregão. 

 

 SITE PARA CONSULTAS: www.licitacoes-e.com.br ou www.pbh.gov.br 

 

 FONE: (31) 3277-1400 – (31) 3246-0151 

 

 CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, 

podendo ser impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, através do “link” 

“Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a 

sessão. 

 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.pbh.gov.br/
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1. DO PREÂMBULO 

 

A Diretoria Central de Compras da Subsecretaria de Administração e Logística torna público que 

fará realizar procedimento licitatório na modalidade pregão, por meio de utilização de recursos da 

tecnologia da informação – INTERNET, nos termos dos Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 

12.437/06 e nº 15.113/13, da Lei Municipal nº 10.936/16, das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 

10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06, observadas ainda as determinações da Lei Federal nº 

12.846/13. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Aquisição de solução tecnológica de gestão integrada de atenção à saúde, denominada neste 

edital como SIGRAH, para informatizar o registro de atendimento ao usuário do SUS 

(Prontuário Eletrônico do Usuário do SUS), ações de apoio à assistência à saúde,  regulação 

do acesso à saúde e controle e avaliação ambulatorial e hospitalar, incluindo a aquisição de 

licenças perpétuas e Serviços Técnicos Especializados (STE) de mapeamento de processos, de 

customização, de integração/interoperabilidade, de parametrização, de implantação, de 

treinamento, de operação assistida e de suporte técnico e manutenção, nas Unidades de Saúde 

da Rede Própria do SUS/ BH, conforme descrição detalhada neste edital e seus anexos. 

 

2.2. Trata-se de uma solução que possua módulos nativamente integrados e com interação de 

dados internamente (transparente ao usuário) de forma a atender aos processos da rede 

ambulatorial, da rede hospitalar/urgência e da regulação (ambulatorial e hospitalar), mantendo 

uma camada única de persistência, identificação unívoca do usuário do SUS e dos 

profissionais, agregação de dados clínicos e administrativos, compondo um único histórico na 

lógica de prontuário eletrônico único. 

 

2.3. O objeto contempla:  

 

I - Implantação da Solução  
 

a) Mapeamento e desenho de processos 

b) Especificação dos ambientes de homologação/treinamento e produção. 

c) Preparação dos módulos – Gestão Hospitalar, Ambulatorial e Regulação 

 

i) Disponibilização de ambiente homologação/treinamento apartado da infraestrutura 

do CONTRATANTE. 

ii) Instalação e configuração do sistema no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de homologação/treinamento e de produção com 

fornecimento de licenças suficientes. 

iii) Parametrizações, customizações e integrações necessárias à efetiva entrada em 

produção de todos os requisitos funcionais e não funcionais. 

iv) Importação de Dados: serviço de carga de dados para as tabelas auxiliares e básicas 

necessárias ao funcionamento pleno da solução.  

 

d) Implantação/Replicação em todas as unidades de saúde/setores 

 

i) Treinamento dos usuários 

ii) Operação assistida 

iii) Suporte remoto, em escala 24x7 
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II - Manutenção e suporte  

  

Prestação mensal de serviços de suporte técnico ao usuário e manutenção de licenças 

suficientes para atender usuários simultâneos e unidades de saúde especificadas.  

 

III - Serviços Adicionais – Banco de Horas Técnicas 

 

Serviços adicionais correlacionados a processos e a customização/parametrização de novos 

requisitos, não constantes nos Anexos desse edital e executados por meio 28.400 horas 

Técnicas -  HST -  autorizadas mediante emissão de Ordem de Serviço.  

 

2.4. A Solução ofertada neste certame deverá atender na plenitude, em tempo de projeto, a todos 

os requisitos funcionais e não funcionais previstos, sendo que deverá atender de forma nativa 

ou parametrizável no mínimo o percentual de requisitos definidos no item 12.3.6. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condição de segurança-criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 

constante do “site” www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

2302 3401 10 122 117 2662 001 449039 35 04 00 01 02 

2302 3401 10 122 117 2662 002 449039 35 04 00 01 02 

2302 3401 10 122 117 2662 003 449039 35 04 00 01 02 

 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados até o 2º 

dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, via INTERNET, para o e-mail 

gclic@pbh.gov.br ou ser entregues diretamente nas dependências da Gerência de 

Coordenação de Licitações da Subsecretaria de Administração e Logística situada na Rua 

Espírito Santo, 605 – 15º andar, Centro - Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-919, no horário 

de 8 h as 17 h.                                          

 

5.2. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no campo 

“mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessados por todos os 

licitantes. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o 2º dia útil anterior à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

 

 

mailto:gescl@pbh.gov.br
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6.2. As razões de impugnação ao edital, quando propostas, poderão ser enviadas via INTERNET, 

para o e-mail gclic@pbh.gov.br, com remessa posterior do documento original no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis contados do prazo final para sua apresentação junto à Gerência 

de Coordenação de Licitações da Subsecretaria de Administração e Logística situada na Rua 

Espírito Santo, 605 – 15º andar, Centro - Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-919, 

impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.  

 

6.3. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste edital e seus anexos. 

 

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

 

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer esfera de 

Governo; 

c) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d) estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que comprovarem que 

o plano de recuperação foi homologado pelo juízo competente; 

e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

7.3. A observância das vedações do subitem 7.2 é de inteira responsabilidade da LICITANTE que, 

pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

7.4. Será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, desde que atendidas as 

exigências contidas nos itens que se seguem: 

 

7.4.1. O consórcio deverá ser formado, no máximo, por até três empresas, conforme 

justificativa elaborada em Nota Técnica constante dos autos.  

 

7.4.2. A solução completa mantenha sua unicidade. 

 

7.4.2.1. Trata-se de uma solução que possua módulos nativamente integrados e com 

interação de dados internamente (transparente ao usuário) de forma a atender 

aos processos da rede ambulatorial, da rede hospitalar/urgência e da regulação 

(ambulatorial e hospitalar), mantendo uma camada única de persistência, 

identificação unívoca do usuário do SUS e dos profissionais, agregação de 

dados clínicos e administrativos, compondo um único histórico na lógica de 

prontuário eletrônico único. 

 

7.4.3. A permissão de participação de empresas em consórcio não autoriza o fornecimento dos 

Módulos que compõem Solução Tecnológica - SIGRAH - (Gestão hospitalar e unidades 

de urgência, Gestão da rede ambulatorial e gestão da regulação em saúde), em separado. 

A solução ofertada neste certame deverá, quando da abertura do certame, ser/estar 

totalmente integrada, conforme disposições integrantes do ANEXO I - Projeto Básico 

 

7.4.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio. 

mailto:gclic@pbh.gov.br
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8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

8.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País. 

 

8.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente 

justificada do Banco do Brasil S/A. 

 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Belo Horizonte a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por 

terceiros. 

 

8.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9.  DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 

Identificado”. 

 

9.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de identificação e 

da senha pessoal do representante credenciado e do subseqüente encaminhamento da proposta 

de preços até data e horário limite estabelecidos para a abertura das propostas. 

 

9.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando 

responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

9.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, 

opção “Sala de Disputa”. 

 

9.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo do 

pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito de exercer o benefício 

previsto na Lei Complementar nº 123/06. 

 

9.4.1. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e reiniciada somente após comunicação eletrônica aos participantes.  

 

9.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances. 

 

9.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente edital e seus anexos. 
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9.7. Quando do lançamento da proposta, através do SISTEMA ELETRÔNICO, o licitante 

deverá lançar o valor global para todo o serviço, com duas casas decimais após a 

vírgula. 

 

9.7.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

objeto do presente pregão. 

 

9.7.2. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do 

preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata. 

 

9.8. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes em um mesmo lote. 

 

9.9. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta apresentada.  

 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

10.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a)  coordenar o procedimento licitatório; 

b)  receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao edital; 

c)  abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 

d)  abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e)  conduzir a etapa de lances; 

f)  julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g)  receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

h) declarar o vencedor do certame; 

i)  adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em 

que a adjudicação será feita por autoridade superior; 

j) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para  homologação. 

 

10.2. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

 

11. DOS PROCEDIMENTOS 

 

11.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste edital, 

com a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências 

editalícias. 

 

11.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar 

da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de 

seu recebimento e dos respectivos registros de horário e valor. 

 

11.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 7 de 290 
 página 7 de 290 

11.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

11.6. A duração da etapa de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a primeira 

encerrada por decisão do(a) pregoeiro(a), resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, e a 

segunda aleatória, consistindo em um tempo de até 30 (trinta) minutos. 

     

11.7. O sistema anunciará o arrematante, após o encerramento da etapa de lances da sessão 

pública. 
 

11.7.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exeqüibilidade da proposta após o 

término da fase competitiva. 
 

11.8. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, após a disputa 

de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo pregoeiro 

dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos. 

 

11.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que não tiver sido 

apresentada por empresa beneficiária. 

 

11.9. Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, o pregoeiro 

verificará a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de 

contratação para os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo da 

seguinte forma: 

 

a) convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via “chat” de mensagem com 

antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido ao beneficiário mais bem 

classificado, oportunidade de exercer o seu direito de preferência, no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos, apresentando proposta de preço inferior à atual, ofertada por empresa 

que não esteja enquadrada como beneficiária. Tal proposta deverá ser apresentada no 

prazo e limites estabelecidos pelo pregoeiro, diretamente no “chat” de mensagem do 

sistema eletrônico; 

 

b) a não apresentação de proposta no prazo estipulado na sessão pública implicará na 

decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº.123/2006, sendo convocadas 

as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na mesma situação, respeitada a 

ordem de classificação das propostas, para o exercício do mesmo direito, observado o 

procedimento previsto na alínea anterior; 

 

11.10. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro emitirá comunicado ao arrematante para que 

apresente a proposta formulada em conformidade com o item 12 e a documentação listada 

no item 14. 

 

11.11. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, podendo negociar com o 

licitante para obter proposta melhor. 
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11.11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

11.12. Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja equivalência dos 

valores das propostas apresentadas será realizado sorteio para classificação das propostas, 

observando-se na sequência o direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

11.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 

vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 

 

11.14. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar n° 

123/06 o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da mesma. 
               

11.14.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no 

subitem 11.14 dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente 

fundamentado, dirigido ao pregoeiro. 
 

11.14.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias 

úteis concedidos para a regularização fiscal e trabalhista. 
 

11.14.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis 

Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes. 

 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

12.1. Em até 03 (três) dias úteis contados da convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá 

apresentar em original, a sua proposta impressa, conforme modelo Anexo XI, em uma via, 

com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal do 

licitante, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob 

pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo. 

 

12.1.1. Quando necessário, o pregoeiro solicitará o envio da proposta por meio eletrônico. 

 

12.2. A proposta de preços deverá conter: 

 

12.2.1. razão Social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

12.2.2. modalidade e número da licitação; 

 

12.2.3. descrição sucinta da prestação do serviço conforme este edital e anexos; 

 

12.2.4. Descrição da solução tecnológica ofertada indicando nome comercial, relação de 

todos os módulos e versões. 

 

12.2.5. valor global do serviço, discriminando os valores unitários, conforme modelo Anexo 

XI. 
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12.2.5.1. Os valores unitários e totais devem ser apresentados em moeda nacional, em 

algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

12.2.5.2. O valor global deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

12.2.5.2.1. Quando a divisão dos valores totais/global pela quantidade de 

horas/meses resultar em valor com mais de 2 (duas) casas 

decimais, o valor mensal deverá ser adequado conforme subitem 

acima. O valor global obtido após a adequação deverá ser igual 

ou inferior ao valor arrematado. 

 

12.2.6. declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 

 

12.3. Juntamente com a proposta de preços a empresa arrematante deverá apresentar: 

 

12.3.1. Declaração de compromisso que a tecnologia utilizada na solução proposta tem 

condição de atender todos os requisitos funcionais e não funcionais em tempo de 

projeto. (ANEXO X). 

 

12.3.2. Declaração de Propriedade Intelectual e Autoral e ou Permissão de Comercialização 

(ANEXO VIII) da Solução Tecnológica – software – ofertada para atender ao objeto. 

 

12.3.2.1. No caso de participação como PROPONENTES consorciadas, pelo ao 

menos uma das empresas deve atestar a propriedade ou a permissão de 

comercialização (ANEXO VIII).   

 

12.3.3. Declaração (ANEXO IX) de que a solução atende 100% dos requisitos não 

funcionais em tempo de projeto, identificando os requisitos nativos, parametrizáveis 

e customizáveis. 

 

12.3.4. Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 

conforme modelo Anexo XIII, no caso de beneficiário. 

 

12.3.5. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo Anexo XIV. 

 

12.3.6. Formulários de requisitos funcionais preenchidos – ANEXOS A, B e C – do Projeto 

Básico.  
 

12.3.6.1. Para fins de avaliação da solução as planilhas devem ser preenchidas 

detalhando a forma de atendimento de cada requisito (coluna de “Forma de 

Atendimento”) que deverá ser preenchido com um “X” nas seguintes 

opções: 

 

 Nativo 

 Parametrizável 

 Customizável 

 

12.3.6.2.Cada requisito definido na Especificação de Requisitos, (ANEXO I) do 

Projeto Básico, deve ser necessariamente atendido em Tempo de Projeto. 
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12.3.6.3.Entende-se por:  

 

a) Nativo: a solução proposta pela PROPONENTE que já esteja 

contemplada no sistema de forma direta não necessitando de nenhum tipo 

de intervenção técnica para que o processamento seja executado e o 

resultado obtido; 
 

b) Parametrizável: a solução proposta pela PROPONENTE na qual o 

resultado desejado pode ser obtido através de parâmetros contidos em 

tabelas específicas, em faixas de valores pré-cadastradas ou opções 

documentadas no dicionário de dados. Não serão aceitas propostas onde 

o resultado da parametrização for obtido através de codificação 

encadeada. 
 

c) Customizável: é a solução proposta pela PROPONENTE para os itens 

que não fazem parte do kernel ou núcleo da aplicação e que dependa de 

estudo e caso de uso para desenvolvimento codificado, integrando a 

solução na mesma plataforma e linguagem utilizada pela SIGRAH. 

 

12.3.6.4. Serão desclassificadas tecnicamente as propostas que não atenderem aos 

requisitos funcionais, de forma Nativa e/ou parametrizada, por subprojeto, 

no mínimo:  

 

a) 85% (oitenta e cinco por cento) dos requisitos funcionais do subprojeto 

do objeto, Módulo de Gestão Hospitalar – ANEXO A do Projeto Básico 

(ANEXO I). 
 

b) 75% (setenta e cinco por cento) dos requisitos funcionais do subprojeto 

do objeto, Módulo de Gestão Ambulatorial – ANEXO B do Projeto 

Básico (ANEXO I). 

 

c) 65% (sessenta e cinco por cento) dos requisitos funcionais do subprojeto 

do objeto, Módulo de Regulação – ANEXO C do Projeto Básico 

(ANEXO I). 

 

12.4. Considerar-se-ão incluídos nos preços propostos pelos licitantes todos os tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, seguros, despesas com mão-de-obra, deslocamento, alimentação e 

hospedagem de pessoal, fornecimentos de materiais, softwares e licenças de uso, 

treinamentos, transferência de tecnologia, serviços de suporte técnico de manutenção 

necessária para consolidação do SIGRAH, elaboração de projetos, lucro e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento de bens e a prestação dos serviços 

objetos da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente do 

PROPONENTE. 

 

12.5. Quaisquer tributos e taxas, despesas e custos diretos ou indiretos incorretamente cotados ou, 

porventura, omitidos na proposta comercial serão considerados como inclusos nos preços 

propostos pelo licitante, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título, 

devendo o fornecimento de produtos e os serviços objetos desta licitação ser prestados ao 

CONTRATANTE sem quaisquer outros ônus adicionais. 

 

12.6. As integrações sinalizadas no Anexo II devem compor o valor apresentado pela 

PROPONENTE para execução do serviço em atendimento ao Edital. Logo, a empresa deve 

estimar o seu esforço para que possa precificar adequadamente. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 11 de 290 
 página 11 de 290 

12.7. Visita técnica 

 

12.7.1. A SMSA/PRODABEL disponibilizará às PROPONENTES visita técnica com 

objetivo de apresentar o ambiente operacional e os principais sistemas que serão 

integrados à solução contratada.  

  

12.7.2. A visita técnica ocorrerá, mediante agendamento previamente estabelecido e 

comunicado por meio do e-mail: cp.smsa@pbh.gov.br 

  

12.7.3. Local da realização da Visita Técnica: Prodabel, situada no endereço, Rua Tupis 149, 

4º andar – sala de reunião 03 - Belo Horizonte – MG, sendo permitida a participação 

dos interessados em apenas uma agenda com número máximo de 3 representantes 

por interessado. 

  

12.7.4. As visitas ocorrerão no terceiro dia útil após publicação do Edital, de 09:00 às 12:00, 

e no oitavo dia útil após publicação do Edital, de 14:00 às 17:00 horas. A 

participação do licitante deverá ser solicitada até o primeiro dia útil anterior à visita 

através do e-mail cp.smsa@pbh.gov.br, informando: nome completo e a empresa que 

estará representando. 

 

12.7.4.1. A Visita Técnica não é condição para participação no Certame.   

 

13. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS DA SOLUÇÃO 

OFERTADA   
 

13.1. A PROPONENTE, provisoriamente classificada em primeiro lugar, será devidamente 

convocada pelo pregoeiro, para comprovar que atende os requisitos (Anexos A, B, C e D do 

Projeto Básico - Anexo I) por meio testes exigidos neste item.  
 

13.1.1. A PROPONENTE nesta condição será identificada como PROPONENTE em 

Avaliação.  
 

13.2. A data e horário dos testes serão previamente agendados pela PROPONENTE em Avaliação 

através de contato com o CONTRATANTE e deverão ser realizados em até 5 (cinco) dias 

úteis a partir da convocação do pregoeiro. 
 

13.2.1. Esse prazo visa que a PROPONENTE em Avaliação prepare um piloto/amostra do 

produto, contendo todas as informações e condições necessárias, para demonstrar 

atividades dos macroprocessos, os requisitos funcionais e os requisitos não 

funcionais deixando-o em plena condição operacional de avaliação.  

 

13.3. Os testes de conformidade serão realizados nas dependências físicas de Órgão ou Entidade 

integrante da Administração Direta ou Indireta do Município de Belo Horizonte, com 

duração prevista, inicialmente, de 10 (dez) dias úteis.  

 

13.4. Para a verificação de conformidade da Solução ofertada neste certame serão realizados três 

Testes de Conformidade (TDC), que correspondem respectivamente a três sessões. O 

primeiro é a verificação de funcionalidades por meio de Execução de Macroprocessos (TDC 

- PROC), o segundo, o Teste de Conformidade de Requisitos Funcionais (TDC - RFU) e o 

terceiro, o Teste de Conformidade de Requisitos Não Funcionais (TDC - RNF) realizados 

em sessões coordenadas pelo CONTRATANTE e abertas à participação de interessados.   
 

mailto:cp.smsa@pbh.gov.br
mailto:cp.smsa@pbh.gov.br
mailto:cp.smsa@pbh.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 12 de 290 
 página 12 de 290 

13.4.1. Os participantes nas sessões dos TDC serão qualificados como:  

 integrantes da Equipe Técnica de Avaliação ou Avaliadores; 

 integrantes da Equipe da Proponente em Avaliação; 

 representantes de licitante concorrente; 

 apoiadores da Equipe Técnica de Avaliação; 

 equipe de Tecnologia da Informação; 

 interessados de forma geral. 

 

13.4.2. Os testes mencionados visam averiguar de forma prática em ambiente simulado, que 

a solução ofertada neste certame atende às especificações dos requisitos funcionais e 

não funcionais estabelecidos neste Edital.  
 

13.4.2.1. A avaliação será realizada por uma Equipe Técnica, formalmente designada 

pelo titular do CONTRATANTE.  
 

13.5. A Equipe Técnica de Avaliação será composta por servidores do CONTRATANTE e por 

técnicos de Tecnologia da Informação. 

 

Cabe à Equipe Técnica de Avaliação: 

 

a) coordenar a execução de todas as atividades relativas aos Testes de Conformidade; 

b) fazer questionamentos e ou realizar diligências a fim de esclarecer dúvidas quanto ao 

piloto/amostra apresentada; 

c) declarar a conclusão das atividades de Avaliação Técnica; 

d) emitir, ao Gestor da SMSA, o Relatório de Julgamento dos três Testes de Conformidade, 

devidamente justificado, para sua apreciação e validação. 

  

13.6. O Gestor da SMSA emitirá seu parecer, orientando ao Pregoeiro, a continuidade do 

procedimento licitatório.   

 

13.7. Para garantir o bom funcionamento dos testes, fica estabelecido o limite de participantes nas 

sessões (dia/turno de trabalho) que deverão ser previamente credenciados:  

 

 05 integrantes da equipe da PROPONENTE em avaliação; 

 02 representantes por licitante concorrente; 

 

13.7.1. O credenciamento dos integrantes da equipe da PROPONENTE em avaliação e 

demais interessados que acompanharão os testes, será realizado pela equipe do 

CONTRATANTE até 05 minutos antes dos inícios dos trabalhos, no local de 

avaliação. 

 

13.7.2. Qualquer interessado poderá acompanhar a realização dos testes, até o limite da 

capacidade de assentos da sala, sendo que durante a sessão somente poderão se 

manifestar integrantes da Equipe Técnica de Avaliação e da PROPONENTE em 

Avaliação. Os demais interessados poderão se manifestar por escrito durante a fase 

de recursos. 

 

13.8. A PROPONENTE em Avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no produto 

para executar a avaliação do piloto/amostra, bem como exaurir eventuais questionamentos 

da Equipe Técnica de Avaliação.  
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13.9. Todas as dúvidas e esclarecimentos demandados pela Equipe Técnica devem ser dirimidas 

durante a sessão de avaliação da conformidade da Solução. Não serão consideradas 

quaisquer informações fornecidas após a conclusão da sessão.  

 

13.10. Toda a infraestrutura de hardware e software necessária para a realização dos testes de 

conformidade é de responsabilidade da PROPONENTE em Avaliação, assim como as 

massas de dados necessárias para a demonstração. 

 

13.10.1. Todos os componentes de hardware e software disponibilizados para a realização 

dos testes de conformidade deverão ser disponibilizados exclusivamente no 

ambiente local, sendo vedados quaisquer tipos de conexão e/ou acesso remoto aos 

equipamentos dedicados aos testes. 

 
13.10.2. A Proponente em Avaliação deverá montar toda a infraestrutura necessária para a 

realização dos TDC, fornecendo, inclusive, 2 (dois) projetores de multimídia e 

impressora com os devidos insumos. 

 

13.10.3. A montagem dos equipamentos deverá ser realizada 1 (um) dia antes do início de 

realização dos testes. 

  

13.10.4. A equipe Técnica da Prodabel fará a conferência dos equipamentos antes e depois 

da realização dos testes para verificar se houve alguma alteração no código-fonte 

da  aplicação piloto/amostra apresentada. 

 

13.10.5. A PROPONENTE em Avaliação deverá instalar e manter em pleno 

funcionamento, durante os TDC, softwares que geram arquivos backups dos 

dados [as imagens (clone) das Máquinas Virtuais utilizadas (VM)] e a captura em 

filme das telas utilizadas na demonstração.  

 

13.10.5.1. A Proponente deverá realizar backups/cópia espelho do ambiente [as 

imagens (clone) das Máquinas Virtuais utilizadas (VM)] que serão 

entregues no início e no final da realização de todos os TDC e com o 

conteúdo correspondente ao ambiente utilizado como piloto nos TDC. 

 

13.10.5.2 Os arquivos gerados da captura das telas serão entregues ao final de 

cada turno, manhã ou tarde. 

 

13.10.5.3 A mídia a ser utilizada na gravação dos arquivos supracitados deve ser 

fornecida pela Proponente em Avaliação e será devolvida 

posteriormente, pela CONTRATANTE, caso seja retornável. 

 

13.10.6. Após a conclusão de todos os testes, a PROPONENTE em Avaliação deverá 

entregar uma cópia espelho do ambiente completo virtualizado ou não, 

possibilitando refazer o ambiente de teste, permanecendo este espelho de posse do 

CONTRATANTE.  

 

13.11. Caso seja identificada alteração supracitada a PROPONENTE em Avaliação será 

desclassificada. 
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Teste 1 – TDC-PROC - Verificação de Processos 

 

13.12. O primeiro teste a ser realizado será o que verificará os requisitos funcionais por meio a 

execução de macroprocessos (TDC-PROC).   

 

13.13. No teste TDC-PROC - Verificação de Processos, os requisitos funcionais serão avaliados 

da seguinte forma: 

 

a) Tendo como referência os Requisitos Funcionais contidos no ANEXO I – Projeto 

Básico e seus ANEXOS A, B e C, a PROPONENTE em Avaliação deverá, demonstrar, 

de ponta a ponta, macroprocessos conforme a seguir, por meio da execução de 

funcionalidades da Solução ofertada neste certame. 

 

a.1) Macroprocesso de atendimento ao usuário do SUS em ambulatório, contendo no 

mínimo as seguintes etapas:  

 

Atendimento no CS com realização do cadastro, classificação de risco, 

atendimento médico, dispensação de medicamento e encaminhamento para 

atenção especializada 

 

1. Geração de senha, impressa, de atendimento para a Recepção e sua visualização 

em tela que simula um painel. 

2. Realização do cadastro do usuário SUS na recepção no CS. 

3. Atendimento na demanda espontânea/escuta inicial por enfermeiro, com 

classificação de risco e agendamento/encaminhamento (impresso), para consulta 

médica imediata na mesma unidade. 

4. Atendimento médico com registro da queixa clínica, exame físico, hipótese 

diagnóstica, prescrição de medicamento injetável, solicitação de exame 

radiológico (impressa), coleta do citopatológico de colo de útero, 

encaminhamento (impresso) para atenção especializada. 

5. Cadastrar / recuperar solicitação do encaminhamento para atenção especializada 

e efetuar o agendamento correspondente. 

6. No final do processo, o prontuário do paciente deverá mostrar todos os eventos 

(escuta inicial, consulta, prescrição, etc.) em ordem cronológica. 

  

Atendimento no CS com vacinação, dispensação e administração de medicação 

injetável. 

 

1. Dispensação de medicamento na farmácia com atualização automática do 

estoque. 

2. Administração de medicação injetável conforme prescrição. 

3. Aplicação de vacina registrando dose, lote, data, profissional responsável pela 

aplicação. Em seguida, exibir o cartão de vacina atualizado. 

4. No final do processo, o prontuário do paciente deverá mostrar todos os eventos 

(dispensação, vacina, etc.) em ordem cronológica. 
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Exportação e importação 

 

1. Geração dos arquivos thrift para exportação das fichas do e-SUS (Ficha de 

Cadastro individual, Ficha de Atendimento Individual, e Ficha de 

Procedimentos). 

2. Importação do arquivo thrift para um ambiente E-SUS PEC, somente com os 

dados gerados no atendimento em questão, visando demonstrar a integridade do 

arquivo exportado. 
  

a.2) Macroprocesso de Atendimento ao usuário do SUS no fluxo da urgência, gerando a 

internação e contendo no mínimo as seguintes etapas:  

 

Processo de atendimento de urgência e internação hospitalar  
 

1. Geração de senha impressa de atendimento para a recepção e cadastro. 

2. Recepção com cadastro do usuário SUS na UPA. 

3. Profissional da classificação de risco seleciona o usuário do SUS para o próximo 

atendimento. 

4. O nome do usuário selecionado é apresentado no painel. 

5. Profissional classifica o caso utilizando o protocolo de Manchester e encaminha 

para atendimento médico. 

6. Profissional médico visualiza o nome do usuário do SUS e sua classificação na 

tela e o seleciona para atendimento. 

7. O nome do usuário selecionado é apresentado no painel. 

8. Profissional médico registra a queixa clínica, exame físico, hipótese diagnóstica 

(CID), solicitação de exame de patologia clínica e de radiografia e envio das 

prescrições para as respectivas áreas de atendimento da solicitação. 

9. Visualização da solicitação de patologia clínica, registro da coleta do material 

biológico e do laudo do exame realizado. 

10. O médico recebe alerta que os resultados estão disponíveis e realiza 

reavaliação e prescreve medicamento. 

11. Administração de medicamento pelo técnico de enfermagem, registrando o 

procedimento no sistema. 

12. Reavaliação médica com registro da evolução e geração da solicitação de 

laudo/autorização de internação (AIH). 

13. Registrar desfecho (transferência) após autorização da internação. 

14. No final do processo, o histórico (prontuário) do paciente deverá mostrar todos 

os eventos (classificação, consultas, exames, solicitação de internação, 

medicações, etc.) em ordem cronológica. 

15. Internação do paciente em uma clínica e leito (Clínica Cirúrgica). 

16. Solicitação de marcação de cirurgia no bloco cirúrgico. 

17. Admissão pela enfermagem no bloco. 

18. Preenchimento do “check-list” de segurança cirúrgica do paciente. 

19. Equipe de anestesiologia registra os procedimentos de anestesia. 
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20. Equipe cirúrgica registra os procedimentos da cirurgia. 

21. Equipe de enfermagem registra os procedimentos de enfermagem. 

22. Circulante de sala registra todos os materiais e medicamentos utilizados na 

cirurgia. 

23. Equipe médica realiza solicitação de cultura e anatomopatológico.   

24. Equipe médica realiza prescrição pós-operatório.  

25. Equipe médica e de enfermagem registra evolução pós-operação e pós-

anestésico. 

26. Assinar digitalmente, usando certificado digital, os relatórios cirúrgicos da 

equipe médica, composto por dados mantidos sobre a realização da cirurgia, 

possibilitando sua impressão. 

27. Gerar mapa diários de cirurgias realizadas e canceladas. 

28. Registro de retorno do paciente na Clínica Cirúrgica após cirurgia.  

29. Médico solicita interconsulta com suporte nutricional. 

30. Médico realiza a prescrição do tipo de dieta enteral, volume de infusão, 

medicamento e evolução do paciente pela enfermagem.  

31. Farmácia: dispensação de medicamento na farmácia com atualização 

automática do estoque. 

32. Administração da dieta enteral e medicamento ao paciente pela equipe de 

enfermagem. 

33. Médico registra a alta e imprime o sumário de alta e a prescrição pós 

internação. 

34. Liberação do leito para higienização. 

35. Internação realiza a alta administrativa do paciente. 

36. Faturamento gera o arquivo AIH compilando todos os procedimentos 

realizados na internação do paciente. 

37. No final do processo, o histórico (prontuário) do paciente deverá mostrar todos 

os eventos (admissão, consulta, exames, cirurgia, internação, medicações, etc.) 

em ordem cronológica. 

 

a.3) Macroprocesso de Regulação em Saúde, contendo no mínimo as seguintes etapas:  

 

1. Cadastro de uma solicitação de internação de urgência (unidade solicitante). 

2. Abertura e resolução de pendências sobre a solicitação (central de regulação e 

unidade solicitante). 

3. Classificação de prioridade da solicitação (central de regulação). 

4. Inclusão de dados da evolução do usuário do SUS à solicitação. 

5. Exibição de disponibilidade de vagas para internação (central de regulação). 

6. Reserva de vaga para internação (central de regulação). 

7. Confirmação da reserva de vaga (unidade executante). 

8. Transferência do usuário do SUS para a unidade executante (unidade 

solicitante). 
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9. Admissão do usuário do SUS (unidade executante). 

10. Geração de código autorizador (AIH ou substituto – gerado pelo sistema). 

 

Teste 2 – TDC- RFU -  Teste de Conformidade de Requisitos Funcionais  

 

13.14. A avaliação dos requisitos funcionais se baseará em uma seleção de 45 (quarenta e cinco) 

requisitos para o módulo de Gestão Hospitalar, 40 (quarenta) requisitos no módulo 

Ambulatorial e 10 (dez) requisitos no módulo de Regulação do Projeto Básico 

(correspondem aos anexos A, B e C), totalizando 95 (noventa e cinco), que foram 

preenchidos pela PROPONENTE em Avaliação como atendidos, pela solução ofertada 

neste certame, na condição de Nativo ou Parametrizável. 

 

13.14.1. A seleção dos requisitos será por meio de sorteio realizado no início dos trabalhos. 

O sorteio será realizado através de macro em Planilha eletrônica - Excel. A 

PROPONENTE EM AVALIAÇÃO poderá conferir este mecanismo. 

 

13.14.2. Caso sejam sorteados requisitos que exijam o de uso de conexão de dados 

(internet) para  sua demonstração, estes serão substituídos visando garantir o 

cumprimento do item 13.14 deste certame..  

 

13.14.3. A demonstração dos RFU sorteados seguirá o ordenamento realizado pela 

Coordenação dos Trabalhos, previamente divulgado para a Proponente em 

Avaliação.    

 

Teste 3 – TDC- RNF -  Teste de Conformidade de Requisitos Não Funcionais  

 

13.15. A avaliação dos requisitos não funcionais se baseará na demonstração, pela Proponente em 

avaliação, de todos os requisitos não funcionais identificados para teste de conformidade 

no Formulário 4 – Anexo D do Projeto Básico. 

 

13.16. Dos procedimentos da realização da sessão dos três testes de conformidade:   

 

a) Na data e horário agendados, a PROPONENTE em Avaliação deverá apresentar, à 

Equipe Técnica de Avaliação, o piloto/amostra com equipamentos devidamente 

instalados e configurados.  

 

b) Declarada aberta a sessão, estando presente a PROPONENTE em Avaliação, com seus 

representantes credenciados e portando o piloto/amostra, a Equipe Técnica de Avaliação 

dará início aos trabalhos.  

 

c) Uma vez iniciado os testes é vedada à PROPONENTE em Avaliação a instalação ou 

atualização de qualquer componente de hardware e software destinados aos testes. 

 

d) Caso a PROPONENTE em Avaliação não consiga demonstrar um determinado 

requisito, ela poderá, exclusivamente durante a sessão, a partir de uma solicitação à 

Equipe Técnica de Avaliação, preparar a nova demonstração, sendo vedado qualquer 

tipo de customização da Solução ofertada neste certame.  

 

e) Concluída as demonstrações nos testes, a Equipe Técnica de Avaliação declarará 

encerrada a sessão de testes.  
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f) A Equipe Técnica de Avaliação se reunirá para elaborar o Relatório de Avaliação dos 

testes de conformidade, que será entregue ao Gestor da SMSA, com a conclusão da 

Avaliação apresentada de forma clara e inequívoca: Aprovada ou Reprovada, o que 

representa respectivamente, Classificada ou Desclassificada.  

 

f.1. Serão anexados ao Relatório os registros individuais dos integrantes da equipe.  

 

g) Não será permitido fotografar, gravar ou filmar os trabalhos dos testes, exceto a própria 

CONTRATANTE. 

 

13.17. Condições de reprovação:  

 

a) Não comparecimento para execução dos testes de conformidade na data e hora 

marcadas.  

 

b) Não demonstrar requisitos indicados para verificação de conformidade em número 

superior ao descrito a seguir: 

 

Para a TDC-PROC 

 

b.1. Três itens do Macroprocesso de atendimento ao usuário do SUS em ambulatório.   

b.2. Seis itens do Macroprocesso de atendimento ao usuário do SUS no fluxo da 

urgência e internação.    

b.3. Quatro itens do Macroprocesso de regulação em saúde.   

 

Entende-se por item o passo numerado na descrição do macroprocesso. 

 

Para TDC-RFU 

 

Requisitos Funcionais (RFU): 10% dos requisitos sorteados, sendo: 

 

b.4. Cinco requisitos do subprojeto Gestão da Hospitalar do total 45 requisitos sorteados 

b.5. Quatro requisitos do subprojeto Gestão Ambulatorial do total de  40 requisitos 

sorteados 

b.6. Um requisito do subprojeto Gestão e Regulação em Saúde de 10 itens requisitos 

sorteados 

 

Para TDC-RNF 

 

b.7. Dois requisitos não funcionais dos 6 indicados para comprovação na coluna Teste 

de Conformidade - Anexo D do Projeto Básico. 

 

c) Não atendimento a qualquer regra do edital relativa à verificação de conformidade.  

 

d) Alteração do código-fonte da aplicação após o início dos testes.   

 

13.18. Em caso de reprovação da PROPONENTE em Avaliação nos testes de conformidade, será 

convocada a PROPONENTE subsequente, conforme a ordem de classificação no certame. 

 

13.19. Disposições gerais dos testes de conformidade: 
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a) Será concedida uma única oportunidade para a realização dos testes de conformidade 

(TDC-PROC, TDC-RFU, TDC-RNF) para a PROPONENTE em Avaliação.  
 

b) A prorrogação dos prazos estabelecidos no procedimento dos testes será permitido 

apenas em caso de motivo devidamente justificado pela PROPONENTE ou pela Equipe 

Técnica de Avaliação e aceito pela CONTRATANTE 
 

c) Caberá ao CONTRATANTE apenas a disponibilização do local para a realização dos 

testes.  
 

d) Ocorrendo alguma situação excepcional que demande o adiamento da data e/ou horário 

da realização dos testes, a PROPONENTE em Avaliação será devidamente comunicada 

e convocada para nova data.  
 

e) Caso a sessão dos testes se estenda além do horário de expediente do 

CONTRATANTE, a Equipe Técnica de Avaliação designará o horário para retomada 

das atividades no primeiro dia útil seguinte, ficando o piloto/amostra e demais 

equipamentos retidos pelo CONTRATANTE até que a sessão seja retomada, não sendo 

permitido nesse interregno de tempo qualquer alteração no produto criado para os testes.   
 

f) Eventuais questionamentos prévios acerca da execução dos testes poderão ser feitos 

pelas PROPONENTES, oportunamente, nos prazos pertinentes ao pedido de 

esclarecimentos e impugnações, após publicado o edital de licitação.  
 

g) Será oportunizado às PROPONENTES a possibilidade de recorrer da execução dos 

testes, por meio da via recursal licitatória, depois de comunicado o Relatório de 

Avaliação.   
 

14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

14.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 
           

14.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município – 

SUCAF:  
      

a) com situação regular e habilitado em linha de serviço compatível com o objeto 

licitado  deverá apresentar ao pregoeiro a documentação prevista nos subitens 

14.1.1.1 a 14.1.1.4 deste edital; 
 

b) com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar ao pregoeiro o (s) documento (s) regularizador 

(es) e a documentação prevista nos subitens 14.1.1.1 a 14.1.1.4 deste edital; 
 

 b.1) Na hipótese em que a Certidão para recuperação judicial ou extrajudicial for 

positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 

homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de recuperação 

em vigor. 
 

c) com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar ao pregoeiro além dos documentos exigidos nos 

subitens 14.1.1.1 a 14.1.1.4 deste edital, o Estatuto ou Contrato social em vigor 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões), para análise do objeto social quanto à 

compatibilidade em relação ao objeto licitado. 
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14.1.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando: 

 

14.1.1.1.1. a experiência da PROPONENTE com a prestação de serviços de 

implantação de solução tecnológica – software –, contemplando 

obrigatoriamente, a implantação de soluções tecnológicas para a 

Gestão Hospitalar e a Gestão Ambulatorial, em situação de 

complexidade compatível com a realidade da rede SUS própria 

de Belo Horizonte. 

 

14.1.1.1.1.1. Entende-se por experiência de implantação de 

solução tecnológica – software – em situação de 

compatível, aquela que contempla no mínimo, 

quatro de sete características descritas a seguir: 
 

I. Implantação em única rede assistencial 

organizada e gerida por um órgão ou empresa, 

circunscrita em território federativo (município, 

estado ou país), com estabelecimentos de saúde, 

geograficamente distribuídos.  

II. Implantação em unidades de saúde em 

quantidade que represente no mínimo 50% dos 

estabelecimentos do número de 

estabelecimentos da rede SUS própria do 

município de Belo Horizonte – 173 unidades 

(quadro 7 Anexo IV). 

III. Em estabelecimentos de saúde com níveis de 

complexidade da atenção à saúde: baixa, média 

e alta. 

IV. Em estabelecimentos de saúde dos tipos 

ambulatorial e hospitalar.  

V. Em rede de serviços de saúde com produção 

anual (procedimentos executados) em 

quantidade que represente no mínimo 50% da 

rede SUS própria do município de Belo 

Horizonte – 15.613.196 (quadro 1 Anexo IV). 

Entende-se por procedimento o que está 

normatizado pela Tabela SUS ou pela Tabela 

TUSS (Terminologia Unificada da Saúde 

Suplementar). 

VI. Em rede de serviços de saúde cujo número de 

usuários da solução tecnológica em quantidade 

que represente no mínimo 50% do número 

estimado de usuário da solução objeto desta 

licitação – 10.125 (quadro 7 Anexo IV) 

VII. Experiência em complexo regulador com 

produção anual que represente no mínimo 50% 

da rede SUS própria do município de Belo 

Horizonte – 15.000.000 (quadro 2 Anexo IV) 
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14.1.1.1.1.2. Será permitido o somatório para a comprovação da 

volumetria indicada nas características I, IV, V e 

VI do subitem 14.1.1.1, sendo obrigatório pelo 

menos 1 (um) atestado com quantidade mínima 

de 50% do exigido, que corresponde a 25% do 

volume total. 

 

14.1.1.1.2. a prestação de serviço de suporte técnico e manutenção corretiva 

e evolutiva na solução ofertada neste certame, tendo executado, 

no mínimo 15 meses de contrato para os subprojetos Hospitalar 

e Ambulatorial identificados no item 4.1 do Anexo I. 

 

14.1.1.1.2.1. Será permitido o somatório para a comprovação da 

prestação de serviços indicada no subitem 

14.1.1.1.2, sendo obrigatório pelo menos 1 (um) 

atestado com quantidade mínima de 50% do 

exigido acima, ou seja, 7 meses. 

 

14.1.1.1.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o 

expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 

mesmo(s) ou outra informação que permita a devida 

identificação do emitente. As empresas estrangeiras deverão 

traduzir para a língua portuguesa (por tradutor juramentado) o(s) 

seu(s) atestado(s) internacional(is): 

 

14.1.1.1.3.1. Descrição/conteúdo sugerido para o(s) atestado(s): 

  

a) O nome da entidade que está emitindo o atestado, na 

qualidade de cliente/CONTRATANTE. 

b) O nome da solução tecnológica (software) implantada. 

c) Descrição sumarizada do escopo da solução tecnológica 

(software). 

d) Avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

e) Prazo de execução dos serviços prestados. 

f) Data de emissão do atestado. 

g) Nome do responsável pela assinatura do atestado.  

 

14.1.1.1.4. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou 

da(s) filial(ais) do licitante. 

 

14.1.1.1.5. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica 

emitido(s) pelo próprio licitante. 

 

14.1.1.2. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os 

subitens abaixo para o devido enquadramento. 
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14.1.1.2.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e 

a Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício 

Social, assim apresentados:  

 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída 

pela Instrução Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e 

suas alterações. 

 

14.1.1.2.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que 

não enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem 

apresentar Balanço de Abertura devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente. 

 

14.1.1.2.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício 

Social deverão estar assinadas por Contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

 

14.1.1.3.  Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado 

o licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os 

índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

14.1.1.3.1.  O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em 

qualquer dos índices referidos no subitem acima deverá 

comprovar patrimônio líquido ou capital social mínimo de 

10% (dez por cento) do valor da proposta. 

 

14.1.1.3.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o 

memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

14.1.1.4. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República, conforme modelo do Anexo XII.  
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14.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação relacionada 

abaixo: 

 

14.1.2.1. Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  
 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da 

atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada. 

 

14.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.  

 

14.1.2.3. Qualificação Técnica: 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando: 

 

a.1. a experiência da PROPONENTE com a prestação de serviços de implantação 

de solução tecnológica – software –, contemplando obrigatoriamente, a 

implantação de soluções tecnológicas para a Gestão Hospitalar e a Gestão 

Ambulatorial, em situação de complexidade compatível com a realidade da 

rede SUS própria de Belo Horizonte. 
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a.1.1. Entende-se por experiência de implantação de solução tecnológica – 

software – em situação de compatível, aquela que contempla no mínimo, 

quatro de sete características descritas a seguir: 

 

I. Implantação em única rede assistencial organizada e gerida por um 

órgão ou empresa, circunscrita em território federativo (município, 

estado ou país), com estabelecimentos de saúde, geograficamente 

distribuídos.  

II. Implantação em unidades de saúde em quantidade que represente no 

mínimo 50% dos estabelecimentos do número de estabelecimentos 

da rede SUS própria do município de Belo Horizonte – 173 unidades 

(quadro 7 Anexo IV). 

III. Em estabelecimentos de saúde com níveis de complexidade da 

atenção à saúde: baixa, média e alta. 

IV. Em estabelecimentos de saúde dos tipos ambulatorial e hospitalar.  

V. Em rede de serviços de saúde com produção anual (procedimentos 

executados) em quantidade que represente no mínimo 50% da rede 

SUS própria do município de Belo Horizonte – 15.613.196 (quadro 1 

Anexo IV). Entende-se por procedimento o que está normatizado 

pela Tabela SUS ou pela Tabela TUSS (Terminologia Unificada da 

Saúde Suplementar). 

VI. Em rede de serviços de saúde cujo número de usuários da solução 

tecnológica em quantidade que represente no mínimo 50% do 

número estimado de usuário da solução objeto desta licitação – 

10.125 (quadro 7 Anexo IV) 

VII. Experiência em complexo regulador com produção anual que 

represente no mínimo 50% da rede SUS própria do município de 

Belo Horizonte – 15.000.000 (quadro 2 Anexo IV) 

 

a.1.2. Será permitido o somatório para a comprovação da volumetria indicada 

nas características I, IV, V e VI do subitem 14.1.1.1, sendo obrigatório 

pelo menos 1 (um) atestado com quantidade mínima de 50% do 

exigido, que corresponde a 25% do volume total. 

 

a.2. a prestação de serviço de suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva na 

solução ofertada neste certame, tendo executado, no mínimo 15 meses de 

contrato para os subprojetos Hospitalar e Ambulatorial identificados no item 

4.1 do Anexo I. 

 

a.2.1. Será permitido o somatório para a comprovação da prestação de serviços 

indicada no subitem a.2, sendo obrigatório pelo menos 1 (um) atestado 

com quantidade mínima de 50% do exigido acima, ou seja, 7 meses. 

 

a.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter 

carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s) ou outra informação que permita a devida 

identificação do emitente. As empresas estrangeiras deverão traduzir para a 

língua portuguesa (por tradutor juramentado) o(s) seu(s) atestado(s) 

internacional(is). 
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a.3.1. Descrição/conteúdo sugerido para o(s) atestado(s): 

 

a) O nome da entidade que está emitindo o atestado, na qualidade de 

cliente/CONTRATANTE. 

b) O nome da solução tecnológica (software) implantada. 

c) Descrição sumarizada do escopo da solução tecnológica (software). 

d) Avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

e) Prazo de execução dos serviços prestados. 

f) Data de emissão do atestado. 

g) Nome do responsável pela assinatura do atestado.  

 

a.4. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome 

da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.  

 

a.5. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

licitante. 

 

14.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

  

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício 

Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação 

financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o devido 

enquadramento. 

 

a.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, assim 

apresentados:  

 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de 

registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução 

Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações. 

 

a.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não enquadradas 

no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura 

devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente. 

 

a.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração 

Contábil do Resultado do Último Exercício Social deverão estar assinadas por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade. 
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b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 

da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que 

apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui 

mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

b.1. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices 

referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido ou capital 

social mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta. 

 

b.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física, quando for o caso. 

  

c.1. Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou extrajudicial for 

positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, 

pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor. 

 

14.1.2.5. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República, conforme modelo do Anexo XII. 

 

14.2. O licitante poderá acessar o site www.pbh.gov.br/sucaf para consulta/conhecimento de: 

 

14.2.1. Linha de fornecimento, clicando dentro da coluna Informações Específicas no “link” 

TABELA – LINHAS DE FORNECIMENTO; 

 

14.2.2. Situação cadastral.  

 

14.3. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, quando 

houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 

 

14.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome do licitante, devendo ser observado: 

 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome 

da matriz; 

 

14.5. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a 

data de abertura do pregão. 

 

http://www.pbh.gov.br/sucaf
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14.5.1. Não se enquadram no subitem 14.5 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

 

14.6. Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 deverão apresentar toda a documentação 

de habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, como condição 

para ter o objeto adjudicado a seu favor.  

 

14.6.1. A comprovação referida no subitem acima poderá ser realizada por meio do 

Relatório de Situação do Fornecedor do SUCAF. 

 

14.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a 

devida regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 11.14. 

 

14.7. Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência 

para a validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na 

ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

 

14.8. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-

line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de cada 

participante.  

 

14.9. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão licitante, sendo o prazo 

máximo para a sua apresentação de 03 (três) dias úteis, contados da convocação pelo 

pregoeiro, para o seguinte endereço: Rua Espírito Santo, nº 605 – 15º andar, Centro, Belo 

Horizonte/MG, CEP: 30.160.919. 

 

14.9.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

14.9.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

 

14.9.3. Quando necessário, o pregoeiro solicitará o envio da documentação por meio 

eletrônico. 

 

14.10. Será admitida a participação de empresas em consórcio, devendo ser observadas as 

seguintes normas:  
 

a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados;  

b) indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança fixadas neste instrumento;  

c) indicação da proporção de participação de cada consorciado; 

d) apresentação dos documentos exigidos no item 14 deste edital, por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, 

o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação;  

e) impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de 

mais de um consórcio ou isoladamente;  
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f) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na fase de execução do Termo decorrente da licitação;  

g) no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, 

à empresa brasileira;  

h)  o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do Termo, a 

constituição e o registro do consórcio.  

i) compromisso de não alteração da constituição ou composição do consórcio, salvo com 

aprovação do CONTRATANTE, visando manter válidas as premissas que asseguram a 

sua habilitação; 

j) vigência do consórcio compatível com o prazo previsto para o contrato, inclusive com a 

possibilidade de prorrogação.   

 

14.10.1. O exercício da liderança do consórcio obedecerá às seguintes condições:  
 

a)  cada uma das empresas consorciadas deverá apresentar documento que confira 

amplos poderes à empresa líder para representá-las tanto na fase de licitação 

quanto na fase de execução do Termo decorrente da licitação;  

b)  ficará a empresa líder responsável pela representação do consórcio junto ao 

Município de Belo Horizonte e aos demais consorciados, bem como junto a 

terceiros, durante a execução do Termo decorrente da licitação. 

 

15. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/ PROPOSTA 
 

A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelope fechado, na Rua Espírito 

Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-919, no horário de 08:00 às 

17:00 horas, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES 

LICITANTE: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0227/2018 

OBJETO: Aquisição de solução tecnológica de gestão integrada de atenção à saúde 

 

16. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

16.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO PELO 

VALOR GLOBAL, para a prestação do serviço objeto desta licitação, observadas as 

exigências deste edital e seus anexos. 

 

16.1.1. No certame será analisada a proposta do arrematante considerando também os 

valores unitários e totais de cada item que compõem o lote. Portanto, quando da 

avaliação da aceitabilidade da proposta, serão considerados todos os valores 

referenciais de mercado nos termos do anexo XI. 

 

17. DOS RECURSOS 

  

17.1. Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi 

desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de 

recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou do lote 

fracassado. 
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17.1.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e efetivada 

através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.  

 

17.2. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar 

o licitante. 

 

17.3. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, contados do 

término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os demais licitantes 

ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

 

17.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da intenção ou 

a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito, ficando o 

pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

17.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

17.6. As razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, poderão ser enviadas via 

INTERNET, para o e-mail gclic@pbh.gov.br, com remessa posterior do documento original 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do prazo final para sua apresentação junto 

à Gerência de Coordenação de Licitações da Subsecretaria de Administração e Logística 

situada na Rua Espírito Santo, 605 – 15º andar, Centro – Belo Horizonte – MG, CEP 

30.160-919, impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.  

 

18. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

18.1. Homologada a licitação será firmado contrato com o licitante vencedor do presente pregão 

nos termos da minuta constante do Anexo XVI, parte integrante deste edital, que conterá, 

dentre suas cláusulas, as de Obrigações da Contratada e Obrigações do Contratante. 

   

18.1.1. É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições 

exigidas na habilitação.  

 

18.2. O contrato terá vigência de 64(sessenta e quatro) meses, sem prejuízo da garantia, contados a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, 

inciso I e/ou § 1° da Lei nº 8.666/93.   

 

18.2.1. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

18.2.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada 

a legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço 

da garantia prevista. 

 

18.3. A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da 

respectiva convocação. 

  

18.3.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

mailto:gclic@pbh.gov.br
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18.3.2. Quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar: 

 

18.3.2.1. Declaração da Lei Orgânica, conforme modelo Anexo XV. 

18.3.2.2. Comprovação da realização da garantia contratual. 

18.3.2.3. Termo de Constituição do Consórcio, se for o caso. 

18.3.2.4. Documento com apresentação da decomposição do valor do item I do 

objeto pelos três subprojetos: 

1) Subprojeto/Módulo Gestão Hospitalar,  

2) Subprojeto/Módulo Gestão Ambulatorial  

3) Subprojeto/Módulo Regulação. 

18.3.2.5. Termo de Compromisso - Responsáveis Técnicos 

 

18.3.2.5.1. Indicar os responsáveis técnicos que serão alocados na prestação 

de serviços, no item I do objeto desta licitação, considerando a 

execução concomitante dos três subprojetos. Essa indicação 

deve ser registrada no "Termo de Compromisso - Responsáveis 

Técnicos" próprio, conforme modelo constante no ANEXO VII, 

devidamente assinado pelo representante legal da 

PROPONENTE e pelo(s) responsável(is) técnico(s) nele 

indicado(s). 

A referida indicação de profissionais que atuarão na execução 

do objeto licitado, deve conter obrigatoriamente, no mínimo: 

 

i. 01 Gerente de projeto: profissional detentor de especialização 

em gerência de projetos por instituição reconhecida pelo 

MEC ou certificado como Profissional de Gerenciamento de 

Projetos (Project Management Professional - PMP) pelo 

Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management 

Institute - PMI) ou equivalente. 

ii. 01 Consultor técnico de implantação especialista nos 

processos envolvidos e com experiência na implantação da 

solução de Gestão Hospitalar na área pública.   

iii. 01 Consultor técnico de implantação especialista nos 

processos envolvidos e com experiência na implantação da 

solução de Gestão Ambulatorial na área pública.    

iv. 01 Consultor técnico de implantação especialista nos 

processos envolvidos e com experiência na implantação da 

solução de Gestão e Regulação em Saúde.   

v. 01 Consultor técnico especialista em revisão de processos na 

área de saúde.  

vi.  01 Consultor técnico especialista em processos de testes e 

transição de solução tecnológica - software.  

vii. 01 Consultor técnico especialista em treinamento e suporte 

solução tecnológica - software.  
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viii. 01 Analista de sistemas especialista nas ferramentas de 

desenvolvimento compatíveis com a solução tecnológica 

ofertada pela PROPONENTE.   

ix. 01 Analista de Banco de Dados: profissional responsável por 

gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar um 

banco de dados ou sistemas de bancos de dados. 

x. 01 Analista de Redes:  responsável pelo apoio ao 

gerenciamento e manutenção de redes local e remota 

realizando a instalação e configuração de computadores e 

ativos de rede. 

xi. 01 Analista de Sistema Operacional: responsável pelo apoio e 

instalação, configuração e manutenção dos sistemas 

operacionais. 
 

18.4. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 18.3, sem justificativa por 

escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as 

condições exigidas na habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades cabíveis, 

sendo facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos 

termos da Lei nº 10.520/2002.  
 

18.5. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município 

“DOM” correrão por conta da Administração Municipal. 
 

18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

18.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo Fiscal e Gestor do Contrato após a 

execução dos serviços. 
 

18.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela Diretoria 

Orçamento e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao serviço prestado.  
 

18.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução.  
 

18.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente.  
 

18.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

do Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
          

19.1.1. advertência. 
 

19.1.2. multas nos seguintes percentuais: 
 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 

entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente 

a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado (Indicador de Cumprimento de Prazo 

dos Marcos – ICPM, descrito no Anexo III) sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 

destacados no documento fiscal. 
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b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato. 

 

c) Multa indenizatório de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-la 

(o) ou retirá-la (o). 

 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas. 

 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na 

hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as 

especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade 

ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina. 

 

g) Multa indenizatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato 

por inexecução parcial dos serviços que acarretem a inviabilidade da entrada em 

produção da solução de forma global e integrada. 

 

h) Multa aplicada pelo descumprimento dos Níveis de Serviços Acordados aferidos 

pelos indicadores: Indicador de Defeitos no Software (IDS), Indicador Satisfação 

do Treinamento (IST) e Indicador de Suporte Técnico (ISUT), descritos no Anexo 

III. 

 

i)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do contrato.  

 

j)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

19.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

19.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 

termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

19.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

19.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto competente. 
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19.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal 

competente. 

 

19.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

19.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

19.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

 

19.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução 

do objeto contratado. 

 

19.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

19.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

19.10. Na hipótese de o infrator deixar de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 

executado observando-se os seguintes critérios: 

 

a) se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do 

inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente atualizada 

monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na 

cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente; 

 

b) inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á do valor da 

garantia;  

 

c) impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste item, será o crédito 

correspondente inscrito em dívida ativa. 

  

19.11. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado 

ou inexequível. 

 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

20.1. Exigir-se-á da adjudicatária, previamente à assinatura do contrato, a prestação de garantia no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor contratado, podendo optar por uma das seguintes 

modalidades: 

 

 I – caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
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II – seguro garantia; 

III – fiança bancária. 

 

20.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 

 

20.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da 

Conta Nº 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

 

20.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

20.3. A cobertura do seguro garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

20.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

20.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

20.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 

reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que 

for notificada. 

 

20.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de 

qualquer reclamação a elas relativas. 

 

20.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas 

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se 

for o caso. 

 

21. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

21.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela Subsecretaria de Administração e Logística 

do Município de Belo Horizonte serão observadas as determinações que se seguem. 

 

21.2. A Subsecretaria de Administração e Logística exige que os licitantes/contratados, observem 

o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência 

desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 

  

21.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 

processo de licitação ou execução do Contrato;  

 

21.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 

processo de licitação ou a execução de um Contrato em detrimento do Contratante; 
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21.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes 

ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, 

destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e 

privar o Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;  

 

21.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas 

no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

 

21.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 

21.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais 

para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o 

objetivo de impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de 

Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; 

significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida 

com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que 

sejam relevantes para a investigação; ou 

 

21.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

21.3. O Município rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se 

julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, 

fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 

 

21.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo 

I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante 

direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 

22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha 

sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

22.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

22.4. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou 

jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua 

decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta. 
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22.5. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 

determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

22.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

22.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.7.1. Para aditamento do quantitativo deverá ser observado o disposto no Decreto 

Municipal nº 13.757 de 26.10.2009 e suas alterações. 

 

22.8. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência por 

parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

22.9. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

22.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

22.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via 

Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

22.12. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela autoridade a ele 

superior. 

 

22.13. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

edital. 

 

22.14. A Contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, em cumprimento ao disposto 

no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.15. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da contratação, 

providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, 

nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/03. Se cadastrado o licitante deverá manter a 

documentação atualizada. 

 

22.16. A Contratada não poderá associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou 

integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante.  

 

22.17. Será admitida a subcontratação de serviços acessórios, correlacionados a apoio à 

efetivação/consecução dos Serviços Técnicos que compõem os itens do Objeto.  

 

22.17.1. A subcontratação não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do 

CONTRATO e deverá, necessariamente, ser previamente autorizada pelo 

CONTRATANTE. 
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22.17.2. Não será permitida a subcontratação de empresa que tenha participado como 

LICITANTE isolada ou em consórcio. 

 

22.17.3. A subcontratação, mesmo autorizada pelo CONTRATANTE, não exime a futura 

CONTRATADA das obrigações decorrentes do CONTRATO, permanecendo a 

mesma como única responsável perante o CONTRATANTE. 

 

22.17.4. A futura CONTRATADA responderá por todos os atos da SUBCONTRATADA. 

 

22.18. O valor global estimado para a contratação é de R$ 34.727.455,88. 

 

22.19. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital 

será o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

22.20. Fazem parte integrante deste edital: 

 

 Anexo I – Projeto Básico; 

  Formulário 1 – ANEXO A – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Hospitalar/SIGRAH; 

 Formulário 2 – ANEXO B – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Gestão Ambulatorial/SIGRAH 

 Formulário 3 – ANEXO C – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Regulação/SIGRAH  

 Formulário 4 – ANEXO D – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Não Funcionais Solução Tecnológica 

 Anexo II – Interfaces da Solução; 

 Anexo III – Níveis de Serviços Acordados – SLA’s; 

 Anexo IV – Dados Estatísticos das Unidades de Saúde; 

 Anexo V – Relação de endereços das Unidades de Saúde que Serão Informatizadas; 

 Anexo VI – Catálogo de Tecnologia da Prodabel; 

 Anexo VII – Termo de Compromisso da Equipe Técnica; 

 Anexo VIII – Declaração de Propriedade e Permissão de Comercialização; 

 Anexo IX – Declaração de Conformidade dos Requisitos Não Funcionais; 

 Anexo X – Declaração de Compromisso; 

 Anexo XI – Modelo de Proposta de Preços; 

 Anexo XII – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

 Anexo XIII – Modelo de Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 123/2006; 

 Anexo XIV– Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 Anexo XV – Modelo de Declaração da Lei Orgânica; 

 Anexo XVI – Minuta do contrato.  

 

 

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2018 

 

 

 

João Antônio Fleury Teixeira 

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda 

Subsecretaria de Administração e Logística 
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ANEXO I  

 

 PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

 

Aquisição de solução tecnológica de gestão integrada de atenção à saúde, denominada neste 

edital como SIGRAH, para informatizar o registro de atendimento ao usuário do SUS 

(Prontuário Eletrônico do Usuário do SUS), ações de apoio à assistência à saúde,  regulação 

do acesso à saúde e controle e avaliação ambulatorial e hospitalar, incluindo a aquisição de 

licenças perpétuas e Serviços Técnicos Especializados (STE) de mapeamento de processos, 

de customização, de integração/interoperabilidade, de parametrização, de implantação, de 

treinamento, de operação assistida e de suporte técnico e manutenção, nas Unidades de 

Saúde da Rede Própria do SUS/ BH, conforme descrição detalhada neste instrumento e seus 

anexos. 

 

Trata-se de uma solução que possua módulos nativamente integrados e com interação de dados 

internamente (transparente ao usuário) de forma a atender aos processos da rede ambulatorial, da 

rede hospitalar/urgência e da regulação (ambulatorial e hospitalar), mantendo uma camada única 

de persistência, identificação unívoca do usuário do SUS e dos profissionais, agregação de dados 

clínicos e administrativos, compondo um único histórico na lógica de prontuário eletrônico único. 

 

O objeto contempla:  
 

I – Implantação da Solução  
 

a) Mapeamento e desenho de processos 

b) Especificação dos ambientes de homologação/treinamento e produção. 

c) Preparação dos módulos – Gestão Hospitalar, Ambulatorial e Regulação 
 

i) Disponibilização de ambiente homologação/treinamento apartado da infraestrutura 

do CONTRATANTE. 

ii) Instalação e configuração do sistema no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de homologação/treinamento e de produção com 

fornecimento de licenças suficientes. 

iii) Parametrizações, customizações e integrações necessárias à efetiva entrada em 

produção de todos os requisitos funcionais e não funcionais. 

iv) Importação de Dados: serviço de carga de dados para as tabelas auxiliares e básicas 

necessárias ao funcionamento pleno da solução.  
 

d) Implantação/Replicação em todas as unidades de saúde/setores 
 

i) Treinamento dos usuários 

ii) Operação assistida 

iii) Suporte remoto, em escala 24x7 

 

A Solução deverá atender na plenitude, em tempo de projeto, a todos os requisitos 

funcionais e não funcionais previstos. 
 

II – Manutenção e suporte  

  

Prestação mensal de serviços de suporte técnico ao usuário e manutenção de licenças 

suficientes para atender usuários simultâneos e unidades de saúde especificadas.  
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III – Serviços Adicionais – Banco de Horas Técnicas 

 

Serviços adicionais correlacionados a processos e a customização/parametrização de novos 

requisitos, não constantes nos Anexos desse instrumento e executados por meio 28.400 

horas Técnicas -  HST -  autorizadas mediante emissão de Ordem de Serviço.  

 

1.1. DA JUSTIFICATIVA: 
 

Os principais motivos para a aquisição de uma solução tecnológica de gestão para a rede própria 

do SUS de Belo Horizonte são: a fragmentação e a obsolescência dos vários recursos 

informacionais existentes e em uso, conforme descrição a seguir.  

 

A busca, preferencialmente, por uma única solução que atenda a demandas da rede ambulatorial, 

da rede hospitalar/urgência e da regulação (ambulatorial e hospitalar) justifica-se pela 

complexidade e abrangência da rede assistencial do SUS-BH, pelo elevado número de integrações 

a serem desenvolvidas e pela necessidade de manter todas informações em prontuário eletrônico 

único e acessível a todos os níveis de atenção à saúde em tempo real. 

 

Em contraposição, a aquisição de soluções diferentes para atender as três áreas contempladas por 

uma solução única, implica em maior esforço de integração e manutenção e risco de maior custo, 

graças à eventual necessidade de aquisição de diferentes plataformas de bancos de dados, 

servidores web e espaço no data center.  

 

Por solução única entende-se aquela que possua módulos nativos e com interação de dados 

internamente (transparente ao usuário) de forma a atender aos processos da rede ambulatorial, da 

rede hospitalar/urgência e da regulação (ambulatorial e hospitalar), mantendo uma camada única 

de persistência, identificação unívoca do usuário do SUS e dos profissionais, agregação de dados 

clínicos e administrativos, compondo um único histórico na lógica de prontuário eletrônico único. 

 

As unidades ambulatoriais da rede própria SUS-BH estão distribuídas em nove territórios 

sanitários (regionais) a saber: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste 

Pampulha e Venda Nova. Para fins deste projeto as unidades ambulatoriais foram divididas em 

Centros de Saúde com suas Academias da Cidade, unidades especializadas e a rede de saúde 

mental. Cada regional possui uma sede administrativa denominada Diretoria Regional de Saúde. 

 

As unidades que fazem parte do escopo deste projeto estão listadas no Anexo V, inclusive as 

inaugurações previstas em tempo de projeto.  

 

1.1.1. Centros de Saúde (CS) 

 

Os 152 Centros de Saúde (CS) do município de Belo Horizonte são responsáveis pelas ações de 

saúde voltadas para a população da área de sua abrangência e funcionam de segunda a sexta feira, 

de 07h às 19h, e constituem preferencialmente o primeiro ponto de contato do usuário SUS na 

rede de saúde do município. 

 

Os CS contam com Equipes de Saúde da Família (ESF) compostas por um médico (a), um 

enfermeiro (a), dois auxiliares de enfermagem, profissionais de saúde bucal (algumas equipes) e 

quatro a seis agentes comunitários de saúde. Cada uma dessas equipes é responsável por 

acompanhar a saúde de cerca de 3 mil pessoas. Os CS contam também com profissionais de apoio 

às ESF: médicos clínicos, homeopatas, acupunturistas, pediatras e ginecologistas, equipe de saúde 

mental, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, educação física, farmacêuticos, 

serviço social e psicologia. 
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Os principais serviços ofertados pelos CS são: vacinas, grupos operativos, consultas médicas, 

consultas de enfermagem e demais profissionais de nível superior, curativos, dispensação de 

medicamentos, coleta de material para exames, autorização e marcação de exames, marcação de 

consultas especializadas, avaliação e encaminhamento para urgência, avaliação de necessidade de 

transporte sanitário (ambulância), visitas domiciliares, orientações sobre prevenção de doenças, 

prevenção de doenças transmitidas por animais, controle de hipertensão, controle de diabetes, 

tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, tratamento da tuberculose, tratamento da 

hanseníase, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, tratamento e 

acompanhamento das crianças que chiam, acompanhamento de desnutridos, planejamento 

familiar, pré-natal, prevenção do câncer de mama e ginecológico, atendimento à mulher no 

climatério, cadastramento das famílias residentes na área de responsabilidade das equipes. 

 

Alguns Centros de Saúde possuem Academias da Cidade vinculados a eles e localizam-se em 

espaços físicos próximos aos Centros de Saúde, cujo funcionamento pode variar de segunda à 

sábado, nos turnos da manhã (7h às 12h), tarde (13h às 18h) e noite (16h às 21h30). Nestes locais 

existem de 1 a 2 profissionais de educação física que realizam atendimento individual de avaliação 

física e atividades físicas coletivas. São 78 Academias da Cidade distribuídas nas nove regionais.  

 

1.1.2. Rede de Saúde Mental Própria 

 

Os pontos de atenção da rede de saúde mental que fazem parte do escopo deste projeto são: 

equipes de saúde mental e equipe complementar nos Centros de Saúde, Consultórios de Rua, 

Unidades de Acolhimento (adulto e infanto-juvenil), Centros de Referência em Saúde Mental 

(CERSAM), Centros de Convivência, Centros de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil 

(CERSAMI), Centros de Referência em Saúde Mental para usuários de Álcool e Drogas 

(CERSAM-AD) e Serviço de Urgência Psiquiátrica (SUP). Os CERSAMs funcionam 24 horas/dia 

e o SUP no período de 19h às 07h . Os Centros de Convivência realizam oficinas (Atividades 

Coletivas) de música, teatro, pintura, marcenaria, culinária e outras, bem como passeios para 

usuários do SUS referenciados pela rede de saúde mental.  

 

1.1.3. Unidades Especializadas 

 

A denominada rede complementar conta com 5 Unidades de Referência Secundária (URS), 9 

Centros de Especialidades Médicas (CEM), 3 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), 5 

Centros de Referência em Reabilitação (CREAB), 2 Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST), 1 Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), 1 Centro 

Municipal de Oftalmologia (CMO), 1 Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI), 1 

Serviço de Orientação à Saúde do Viajante. 

 

Nos CEM, URS, CEO, CMO, CMDI e CREAB são realizadas consultas, procedimentos 

cirúrgicos, dispensação de órteses e próteses, exames e tratamentos conduzidos por diversas 

categorias profissionais, bem como monitoramento de terapia de anticoagulação e dos pacientes 

diabéticos.  

 

A solicitação da consulta, exame e tratamento especializado é feita pelo CS por meio do Sistema 

de Regulação Ambulatorial (SISREG) via integração com o sistema de prontuário eletrônico em 

uso (SISREDE). Após a marcação da consulta, o CS comunica ao usuário o dia, horário e local 

marcado para o atendimento. Esses atendimentos são realizados pelas unidades públicas da rede 

especializada acima descritas e por serviços contratados pelo SUS-BH. 
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A regulação e o agendamento de consultas e exames especializados classificados pelo Ministério 

da Saúde como procedimentos de alta complexidade (Alto Custo), tais como radioterapia, 

quimioterapia, cirurgias cardíacas, hemodiálises, transplantes, tomografias, ressonância magnética, 

dentre outros, são realizados pela gerência de alta complexidade do SUS BH. Este setor atende aos 

usuários de Belo Horizonte e aos usuários de municípios de Minas Gerais que tenham pactuado 

atendimento em Belo Horizonte.  

 

O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) é um serviço que oferece 

imunobiológicos especiais indicados a pessoas que apresentam reação adversa às vacinas de rotina 

ou se encontram em situações especiais que impedem o uso dos produtos disponíveis na rede 

pública e requer encaminhamento médico. 

 

O Serviço de Orientação à Saúde do Viajante visa orientar viajantes sobre doenças transmissíveis 

e cuidados com higiene e vacinas. A unidade também orienta via telefone, ou internet, 

profissionais de saúde de outras unidades que atendem viajantes brasileiros ou estrangeiros. 

 

Os CERESTs contam com equipe multiprofissional, formada por médico e enfermeiro do 

trabalho, assistente social, engenheiro de segurança, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fiscal 

sanitário, auxiliar de enfermagem e auxiliar administrativo, prestando assistência aos 

trabalhadores portadores de doenças relacionadas ao trabalho ou com sequelas por acidentes do 

trabalho, encaminhadas pela rede SUS. Ações: acolhimento, orientação previdenciária, 

atendimento médico, acupuntura, teste de contato dermatológico, atendimento fisioterapêutico 

individual e em grupos, terapia ocupacional, ações de fiscalização e vigilância em locais de 

trabalho visando a promoção e proteção da Saúde do Trabalhador, através da identificação, 

intervenção e controle dos riscos, registro e controle de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho, ocorridas com moradores de Belo Horizonte. 

 

O SUS BH tem equipes multiprofissionais especializadas para o atendimento aos portadores de 

doenças infecciosas nas seguintes unidades: 2 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) que 

oferecem aconselhamento e testagem sorológica gratuita e anônima para HIV, sífilis, hepatites B e 

C, sem necessidade de encaminhamento, e o Centro de Treinamento e Referência Orestes Diniz 

(CTR) que recebe usuários portadores de doenças sexualmente transmissíveis/Aids, hepatites e 

outras doenças infecciosas encaminhados pela rede.  

 

Além destes serviços, existe o Centro de Controle de Zoonoses com 04 unidades e 03 laboratórios 

que é uma unidade municipal que tem como atribuição o manejo de animais que são passíveis de 

recolhimento pelo município, considerando o risco para a saúde pública. Atua diretamente nas 

atividades relacionadas aos Programas de Controle da Leishmaniose Visceral e Controle da Raiva, 

além de outras zoonoses de relevância. Desenvolve atividades de manejo ético da população 

animal, incluindo cirurgias de castração de cães e gatos, educação para guarda responsável de 

animais e incentivo à adoção.  

 

1.1.4. Serviços de apoio 

 

A rede assistencial ambulatorial conta com cinco laboratórios distritais e um laboratório central 

para a atender a demanda de exames de patologia clínica e citologia da rede, nove farmácias 

distritais, oito centrais de esterilização de material, um serviço de engenharia clínica e uma 

rouparia. Ressalta-se que os laboratórios não fazem parte do escopo deste projeto.  
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1.1.5. Tecnologia em uso na rede ambulatorial  

 

Todas as unidades de saúde ambulatoriais acima citadas utilizam o Sistema Gestão Saúde em 

Rede (SISREDE) que armazena todas as informações no prontuário eletrônico único do usuário 

SUS (agenda, acolhimento, consultas, prescrições, solicitação de exames, vacina, dispensação de 

medicamento, controle de estoque, etc.) e se encontra integrado a diversos outros sistemas da 

SMSA. 

 

Este sistema, em uso desde 2002, é extremamente aderente ao processo de trabalho na rede 

ambulatorial e conta com massiva adesão dos profissionais. Entretanto, foi desenvolvido em 

Visual Basic (VB), requer uso de metaframe, é cliente-servidor, demanda elevado esforço de 

manutenção e já apresentou perdas de performance. Devido ao seu estado de obsolescência 

tecnológica, apesar das contínuas melhorias na infraestrutura e na aplicação, a possibilidade de 

escalabilidade e sobrevida do mesmo encontra-se severamente comprometida. 

 

A partir de 2010, considerando que as soluções de mercado não apresentavam a mesma  aderência 

do SISREDE aos processos assistenciais ambulatoriais, a SMSA avaliou que a melhor estratégia 

para a superação da obsolescência tecnológica seria o esforço de reescrita (vinte e cinco mil 

pontos de função) e iniciou a busca por parcerias para a atualização tecnológica do sistema junto 

ao Ministério da Saúde (MS), à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e à Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais (FHEMIG). Estas experiências não tiveram sucesso por se tratar de 

projetos de longa duração que perpassam diversas mudanças de governo. 

  

Em 2017, após o lançamento do Programa de Informatização das Unidades Básicas (PIUBS) pelo 

MS, percebeu-se um maior interesse do mercado no desenvolvimento de soluções para unidades 

ambulatoriais no campo da saúde pública. Paralelamente, a SMSA vivenciou uma experiência 

negativa, no sentido do cumprimento de prazos, com a contratação de fábrica de software para 

desenvolvimento de duas outras soluções da saúde, o Sistema de Bases Cadastrais (SIGBASES) e 

o Sistema de Gestão da Regulação (SGR). 

 

Diante deste cenário, entende-se que a melhor alternativa para o SISREDE seria a sua substituição 

por uma solução de mercado e customizada de acordo com as necessidades da SMSA e as 

diretrizes da PIUBS.  

 

1.2. Rede assistencial hospitalar e de urgência 

 

1.2.1. Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 

 

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município de Belo Horizonte são unidades não 

hospitalares de atendimento às urgências e emergências que funcionam 24 horas todos os dias da 

semana. O atendimento é voltado para os pacientes acometidos por quadros agudos ou crônicos 

agudizados. Consiste em uma estrutura de complexidade intermediária entre os CS e as unidades 

hospitalares de atendimento às urgências e emergências. 

 

Estas unidades apresentam peculiaridades próprias e distintas em relação a outras unidades da rede 

municipal de saúde: não realizam o acompanhamento longitudinal do paciente atendido, 

funcionam 24 horas em sete dias na semana e não têm área de abrangência. Estas peculiaridades 

demandam um modelo informacional diferente daquele utilizado na rede ambulatorial. 

 

A rede municipal de saúde possui 09 UPAs: UPA Barreiro, UPA Leste, UPA Nordeste, UPA 

Norte, UPA Oeste, UPA Pampulha, UPA Venda Nova, UPA HOB e UPA Centro-Sul. Esta última 

é uma parceria com FUNDEP e já se encontra informatizada (sistema MV). Na UPA HOB a 
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informatização se dá pelos sistemas SALUS (recepção), ALERT (classificação de risco e 

atendimento) e COMPLAB (laboratório). Nas demais UPAs, apenas os processos de recepção e 

classificação de risco estão informatizados por meio do Sistema Gestão Saúde em Rede 

(SISREDE).  

 

Cada Unidade de Pronto Atendimento possui um laboratório de patologia clínica de urgência e um 

serviço de radiologia (sem laudo).  Há uma grade de referência para retaguarda de maior 

complexidade hospitalar, com fluxos e mecanismos de transferência. O serviço de transporte 

sanitário de ambulâncias faz a ligação com a rede hospitalar através da Central de Regulação do 

Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e da Central de Internação (CINT BH). 

 

Dentre os processos assistenciais e de gestão da UPA a serem informatizados pode-se considerar: 

atendimento com sistema de senhas, Controle do Pronto Socorro, Internação, Internação 

domiciliar, Controle de Acesso, serviços de apoio e hotelaria (Nutrição e Dietética, Controle 

Material Esterilizado – CME, Manutenção, Higienização, Portaria e Controle de Acesso, 

Lavanderia e Rouparia, Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME, Engenharia Clínica), 

Clínica e Assistencial (Prontuário Eletrônico do Cidadão , Ambulatório, Prescrição Eletrônica), 

diagnóstico e terapia (LIS, RIS), gestão de desempenho (Relatórios Gerenciais, Monitoramento de 

Indicadores, Exportação de Relatórios). Outros módulos terão implantação diferenciada: Materiais 

e Logística (Compras / Licitações, Almoxarifado, Gestão de estoques, Farmácia, 

Patrimônio), controladoria (Controle Financeiro, Administração de Contratos, Tesouraria, Caixa, 

Investimentos, Contabilidade, Orçamento, Custos) e Faturamento (Faturamento, Contratos, 

Glosas). Esses módulos não serão operados pelas UPAs mas serão alimentados manual ou 

automaticamente pela SMSA para atender a necessidade de avaliação dos custos. 

 

1.2.2. Complexo Hospital Odilon Behrens  

 

O Complexo HOB é constituído pelas seguintes unidades: 

 

● Hospital Metropolitano Odilon Behrens 

· UPA Noroeste 

· CEM Pampulha 

 

● Hospital Nossa Senhora Aparecida 

· UPA Nordeste 

 

● Núcleo de Cirurgia Ambulatorial (PAM Sagrada Família) 

 

1.2.3. Tecnologia em uso na rede hospitalar/urgência 

 

No Complexo HOB há algumas soluções isoladas (SALUS, ALERT, COMPLAB, PACS, 

SERVIMAGEM, dentre outros) que exigem elevado esforço de integração e encontram-se 

defasadas tecnologicamente. Dentre os processos de gestão do HOB a serem informatizados pode-

se considerar: Atendimento com sistema de senhas, Agendamento, Visitas, Controle do Pronto 

Socorro, CTI e UCI, Centro Cirúrgico, Internação, Internação domiciliar, Controle de Acesso, 

serviços de apoio e hotelaria (Nutrição e Dietética, Controle Material Esterilizado – CME, 

Manutenção, Higienização, Portaria e Controle de Acesso, Lavanderia e Rouparia, Serviço de 

Arquivo Médico e Estatística – SAME, Engenharia Clínica), Clínica e Assistencial (Prontuário 

Eletrônico do Cidadão, Ambulatório, Prescrição Eletrônica, Sistematização da Assistência à 

Enfermagem – SAE, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar –CCIH), diagnóstico e terapia 

(LIS, RIS), Materiais e Logística (Compras / Licitações, Almoxarifado, Gestão de estoques, 

Farmácia, Patrimônio),  controladoria (Controle  Financeiro, Administração de Contratos, 
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Tesouraria, Caixa, Investimentos, Contabilidade, Orçamento, Custos), gestão de desempenho 

(Relatórios Gerenciais, Monitoramento de Indicadores, Exportação de Relatórios) e Faturamento 

(Faturamento, Contratos, Glosas). 

 

1.3.  Complexo Regulador  

 

Os municípios em geral, apresentam uma oferta de serviços de saúde especializados menor que a 

necessidade dos usuários do SUS. Por essa razão, torna-se necessário priorizar os atendimentos a 

estas demandas, de acordo com a gravidade clínica de cada usuário. Na análise de oferta versus 

demanda, cabe ressaltar que o município de Belo Horizonte, atende à demanda de sua população e 

a dos municípios do interior, pois é referência para ofertar serviços de saúde conforme da 

Programação Pactuada e Integrada (PPI).   Dentre vários serviços oferecidos na área da saúde, 

destacamos a disponibilização de leitos hospitalares, marcação de consultas e exames 

especializados, marcação de cirurgias eletivas, dentre outras. A regulação do acesso a estes 

serviços, quando feita de forma assertiva e em tempo oportuno, gera equidade no acesso, 

satisfação do cidadão, melhor qualidade do atendimento, otimização dos recursos disponíveis e 

consequente economia para o município. Atualmente, a gestão do SUS em Belo Horizonte, está 

empenhada em gerir a regulação em saúde dessa forma.   

 

O município de Belo Horizonte conta hoje, com controles informatizados oriundos do Ministério 

da Saúde (SISREG – customizado para BH) e outros desenvolvidos internamente (CINT – Central 

de Internação/SAI04D, Sistemas da Alta Complexidade e módulos de autorização). Tais 

ferramentas estão defasadas, principalmente em relação à tecnologia utilizada, além de 

apresentarem problemas resultantes do crescimento da complexidade dos controles necessários. 

Deve-se levar em consideração que são sistemas desenvolvidos em plataforma tecnológica que 

apresentam dificuldades para manter e integrar com soluções utilizadas atualmente.  

 

Soma-se ao exposto os significativos resultados alcançados pela SMSA na construção e execução 

de modelos de regulação que servem como referência junto ao Ministério de Saúde, e que têm sido 

citados com frequência na elaboração de vários estudos existentes nesta área.  

 

Um dos avanços nacionais é a Política Nacional de Regulação, que se baseia no Pacto pela 

Vida/2006 e orienta a institucionalização dos Complexos Reguladores. Compostos por 

dispositivos operacionais de fluxos são destacados as Centrais Reguladoras: marcação de 

consultas e internação e as unidades solicitantes e executantes.  

 

1.3.1. Centrais de marcação de consultas e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico1  

 

Destinam-se ao gerenciamento das ações de saúde ambulatorial que não têm resolubilidade na 

Atenção Primária à Saúde, isto é, no encaminhamento do usuário que necessita de consultas com 

especialistas, de exames especializados ou de terapias. Para garantir aos pacientes a melhor 

alternativa terapêutica, mesmo em situações de demanda reprimida ou de escassez de recursos do 

município, é necessária a presença do regulador. O regulador avalia a necessidade do caso pelo 

laudo médico, consulta a disponibilidade assistencial mais adequada nas unidades de saúde mais 

próximas e autoriza a execução dos procedimentos necessários, baseado nas evidências clínicas e 

na Programação Pactuada Integrada (PPI), se o caso envolver referências intermunicipais. 

 

No SUS-BH existem Centrais de Marcação de Consultas – CMC – de caráter centralizador e 

descentralizadas/distritais. A abrangência das centrais está diretamente relacionada à gestão da 

oferta do procedimento e do território (regional). 

                                                           
1 Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Regulação em Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília 

: CONASS, 2011. Disponível < http://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_10.pdf> Acessado em 22/01/2018 

http://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_10.pdf
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1.3.2. Central de internação hospitalar  

 

Permite o gerenciamento da disponibilidade de oferta e da necessidade de procedimentos que 

envolvem a prestação de serviços hospitalares, tanto eletivos como de urgência. A central de 

internação hospitalar deve permitir a visualização do mapa de leitos das unidades executantes e o 

registro das altas hospitalares.  

O SUS-BH faz a gestão do acesso a rede hospitalar da rede pública e privada (contratualizada) e é 

referência para 852 municípios do Estado de MG. Utiliza como sistema de solicitação o software 

do governo do estado de Minas, conhecido como SUSFácil, e, para operar a regulação do acesso, 

utiliza o sistema CINT/SAI04D. 

 

1.3.3. Unidade solicitante  

 

Uma unidade solicitante pode ser o órgão gestor de saúde e qualquer tipo de estabelecimento de 

saúde (unidade básica de saúde, unidade de atenção especializada ou hospital) que necessite 

solicitar ou encaminhar pacientes para internações, consultas, exames ou terapias especializadas, 

por insuficiência ou indisponibilidade da ação requerida. Uma unidade solicitante pode ser 

também um centro especializado ou um hospital que trabalhe com procedimentos de alta 

complexidade e que necessite encaminhar o usuário a diferentes especialistas, muitas vezes dentro 

do mesmo estabelecimento. Nesse caso, é comum uma mesma unidade se comportar como 

solicitante e executante no sistema.  

 

1.3.4. Unidade executante  

 

As unidades executantes são estabelecimentos que realizam procedimentos especializados e que 

possuem profissionais médicos de diferentes especialidades clínicas e recursos diagnósticos e 

terapêuticos. Podem ser unidades executantes: os hospitais, os centros ou as clínicas 

especializadas. As unidades executantes recebem usuários encaminhados por unidades básicas de 

saúde, de outras unidades especializadas e hospitais e até mesmo por profissionais do mesmo 

estabelecimento, (nesse caso, a unidade é, ao mesmo tempo, solicitante e executante). 

 

1.3.5. Tecnologia em uso na Regulação 

 

O complexo regulador do município de Belo Horizonte atualmente utiliza para regular o acesso à 

internação, uma solução própria da Prodabel e o SUSFÁCIL. A solução própria encontra-se 

defasada tecnologicamente, uma vez que não pode ser acessada fora do complexo regulador pelas 

unidades solicitantes e executantes, o que resulta em perda de rapidez na resolução das 

solicitações. O SUSFÁCIL é uma ferramenta disponibilizada pelo Estado de Minas Gerais para o 

registro de solicitação de internação hospitalar de urgência ou eletiva. Já para regular o acesso 

ambulatorial, o complexo regulador utiliza uma versão própria do SISREG, que também se 

encontra defasada tecnologicamente e não permite ser acessada por unidades externas ao 

complexo regulador; além disso, a solução apresenta atualmente instabilidade, o que acaba 

resultando em ineficiência na resolução de solicitações. 
 

1.4. Consolidação dos argumentos motivadores da aquisição 

 

I. Obsolescência tecnológica de vários sistemas em uso (SISREDE, SISREG, dentre outros) 

com comprometimento da performance e da escalabilidade necessárias aos processos de 

trabalho da saúde e demandando alto esforço de manutenção. 
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II. O redimensionamento de recursos humanos associado à utilização do SISREDE com alta 

aderência aos processos de trabalho da rede ambulatorial, obtida após 15 anos de 

customizações, inviabiliza o bom funcionamento de todos esses processos sem 

informatização. 

III. Convivência de vários sistemas fragmentados que não permitem a integração completa de 

todos os processos nem o compartilhamento completo das informações (cadastrais, clínicas 

e administrativas) entre os diversos pontos da rede (centros de saúde, rede de saúde mental, 

unidades especializadas, HOB, UPAs e complexo regulador) representando uma barreira à 

racionalização de recursos e maior qualificação da assistência. 

IV. Atender a Portaria 10 de 03/01/2017, que redefine o modelo de financiamento das UPAs, 

instituindo a produção individual (BPAI), o que dificilmente é possível num processo não 

informatizado. A ausência de registros por 3 meses consecutivos acarretará em suspensão 

do repasse dos recursos de custeio das UPAs (aproximadamente R$ 300.000,00 / mês / 

UPA). 

V. Atender à Resolução CIT nº 6/2016 que institui o Conjunto Mínimo de Dados (CMD) que 

substituirá um total de nove (9) sistemas de informação atualmente instituídos, a saber: 

Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), Autorização de Procedimento Ambulatorial 

(APAC), Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS), Autorização de Internação 

Hospitalar (SISAIH01), Coleta da Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial 

(CIHA01), Sistema de Informação Ambulatorial (SAI), Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH), Processamento da Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial 

(CIHA02) e Sistema de Regulação, Controle e Avaliação (SISRCA).  

VI. Parte importante dos processos de contratualização da rede privada, processamento e 

gestão financeira é realizado manualmente ou no máximo com apoio de ferramentas como 

Excel, gerando alto risco de erro humano. 

VII.  Baixa integração informacional do ciclo de vida da solicitação de procedimentos, 

processamento, controle e avaliação, gerando necessidade de numerosa equipe de 

profissionais para exercer atividades de verificação manual da consistência das 

informações em todos os processos. 

VIII. Necessidade de incorporar instrumentos de controle ambulatoriais e hospitalares, que 

permitam análise amostral aleatória e direcionamento de prioridade de verificação, de 

maneira a eliminar as atividades humanas de conferências e análise de inconsistências com 

risco potencializado de erros. 

IX. Baixa transparência das informações (solicitação, controle e avaliação, valores resultantes 

de aplicação de regras, descontos, contrato, avaliação de desempenho e outras) para os 

atores envolvidos: usuário/cidadão, prestadores/executantes, gestores de contrato, 

supervisores, gestores de centrais e gestores da secretaria. 

X. Baixa integração com sistemas externos que se relacionam com o processo da PBH. 

XI. Geração de economia tanto em valores a pagar pelos serviços prestados como em recursos 

humanos PBH para execução das atividades. 

 

2. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 

2.1. Descrição Sumarizada dos serviços 

 

Solução de gestão integrada de atenção à saúde, denominada SIGRAH, para informatizar o 

registro de atendimento ao usuário do SUS e ações de apoio à assistência à saúde,  regulação do 

acesso à saúde e controle e avaliação ambulatorial e hospitalar, contendo licenças perpétuas e 
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suficientes para o número estimado de usuários simultâneos, Serviços Técnicos Especializados 

(STE) de mapeamento de processos, customização, integração/interoperabilidade,  

parametrização, implantação,  treinamento, operação assistida e suporte técnico e manutenções nas 

Unidades de Saúde da rede própria do SUS-BH, atendendo todos os requisitos previstos neste 

Projeto Básico e demais Anexos. 

 

2.2. Descrição Geral da Solução Tecnológica  

 

Prontuário Eletrônico Único é a ‘essência’ da solução pretendida por essa aquisição. Compreende-

se que a unicidade do prontuário esteja na capacidade de identificação unívoca do usuário do SUS 

e do profissional, na agregação dos dados clínicos gerados a partir dos diversos pontos da rede 

SUS BH e no compartilhamento das informações.  

 

Essa condição de compartilhamento e uso do mesmo prontuário do usuário do SUS, por múltiplos 

profissionais, em uma rede de assistência à saúde composta por unidades de diferentes níveis de 

atenção à saúde e distribuídas no território do município é altamente qualificadora e 

potencializadora da assistência aos usuários do SUS. O Conselho Federal de Medicina2 corrobora 

essa avaliação e afirma:  

 
A informação no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) está muito mais disponível e atualizada, onde e 

quando o médico precisa; os resultados de exames, laboratoriais ou de imagem, estão também disponíveis 

para consulta. Todos os dados armazenados têm maior legibilidade, acurácia e exatidão. Com as 

ferramentas que acompanham o PEP, tais como sistemas de alerta e de apoio à decisão, a possibilidade de 

erro é reduzida, trazendo assim maior segurança ao paciente.  

 

A Resolução CFM Nº 1638/2002 define os itens que devem constar obrigatoriamente no 

prontuário em qualquer suporte, eletrônico ou papel, dentre eles: identificação do paciente; 

anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, 

hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado; evolução diária do paciente; 

identificação dos profissionais prestadores do atendimento. Trata-se de um documento único 

constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, 

acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter 

legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe 

multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 

  

Com a evolução da tecnologia, o PEP ou Prontuário Eletrônico do Cidadão, antes de uso exclusivo 

e interno da instituição de saúde, evoluiu para um conceito mais abrangente que é o Registro 

Eletrônico de Saúde (RES) cuja essência é o compartilhamento de informações sobre a saúde de 

um ou mais indivíduos, inter e multi-instituição, dentro de uma região (município, estado ou país), 

ou ainda, entre um grupo de hospitais. As normas ABNT SAI/TR 20514[12] e SAI/TS18308[13] 

definem o RES como um repositório de informações a respeito da saúde de indivíduos, numa 

forma processável eletronicamente e Sistema de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) como um 

sistema para registro, recuperação e manipulação das informações de um RES. 

 

A Solução Tecnológica deverá permitir executar as funções de um RES, onde todas as 

informações de cadastro, da condição de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um 

usuário do SUS, estejam armazenadas e possam ser recuperadas e utilizadas nos serviços de 

assistência à saúde.   

 

Considerando as definições acima o SIGRAH deverá ofertar:  

  

                                                           
2  Disponível <https://portal.cfm.org.br/crmdigital/Cartilha_SBIS_CFM_Prontuario_Eletronico_fev_2012.pdf> Acessado em 

29/11/2017 

https://portal.cfm.org.br/crmdigital/Cartilha_SBIS_CFM_Prontuario_Eletronico_fev_2012.pdf
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i. Prontuário eletrônico - histórico clínico do usuário do SUS composto por registros dos 

atendimentos realizados pela equipe de saúde, resultados de exames laboratoriais e de 

imagens, sumários de alta, solicitação de procedimentos (consultas, exames, cirurgias e 

tratamentos) e sua situação (atendida, agendada, cancelada, etc.). 

 

ii. Interoperabilidade com sistemas embarcados em equipamentos utilizados na realização 

de exames e outros sistemas/bases de dados úteis à assistência à saúde e à gestão.  

 

iii. Funcionalidades integradas de gestão, passando por diversas áreas e funções nas 

unidades, permitindo uma perspectiva sistêmica (sistema de processamento de 

transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc).   

 

Sendo assim, o SIGRAH deve permitir realizar transações de controle dos processos assistenciais, 

administrativos e de gestão, relacionando-os aos contatos assistenciais. O sistema também deve 

permitir o armazenamento desse conjunto de dados e sua recuperação no formato de prontuário e 

histórico clínico do usuário do SUS. 

 

Dada a complexidade e a abrangência do SUS-BH, o elevado número de integrações a serem 

desenvolvidas e a necessidade de manter todas as informações em prontuário eletrônico único e 

acessível a todos os níveis de atenção em tempo real, busca-se, uma única solução que atenda às 

demandas da rede ambulatorial, da rede hospitalar/urgência e da regulação do acesso ambulatorial 

e hospitalar. 

 

Por solução única entende-se aquela que possua módulos nativos e com interação de dados 

internamente (transparente ao usuário) de forma a atender aos processos da rede ambulatorial, da 

rede hospitalar/urgência e da regulação (ambulatorial e hospitalar), mantendo uma camada única 

de persistência, a identificação unívoca do usuário do SUS e dos profissionais, a agregação de 

dados clínicos e administrativos, compondo um único histórico na lógica de prontuário eletrônico 

único. 

 

Os requisitos funcionais, descritos nos ANEXOS A, B e C, pretendem definir as funções do 

software, que podem ser agrupadas e identificadas como um módulo ou componente do sistema e 

necessárias para apoiar os processos de assistência à saúde e de gestão das unidades de 

saúde/estabelecimentos. No caso do SIGRAH, a agregação de funcionalidades está relacionada às 

funções e níveis de assistência das Unidades de Saúde. Essa classificação é meramente 

organizativa para efeito da aquisição pretendida e o CONTRATANTE pretende acatar a 

organização da solução ofertada.  

 

 

2.2.1. Especificidades da Gestão Hospitalar e Atendimento de Urgência 
 

A. Recepção 
 

Trata-se do processo de identificação e acolhida da pessoa que acessa a unidade de saúde por 

diversas finalidades.  
 

Para efeito da identificação da pessoa que acessa a unidade, pretende-se registrar e controlar no 

Módulo Hospitalar dados cadastrais de tipos distintos de papéis, tais como:  
 

○ Usuário do SUS  

○ Acompanhante – pessoa referenciada como responsável pelo paciente.  

○ Visitantes  

○ Trabalhador/colaborador  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informa%C3%A7%C3%B5es_gerenciais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suporte_%C3%A0_decis%C3%A3o
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A identificação da pessoa deve ser suportada, quando necessário, pela emissão de código de barras 

que será impresso e lido nos acessos determinados (catracas), registrando no sistema o percurso 

realizado e os horários dos eventos. 

 

No caso do usuário do SUS é necessário identificá-lo no Cadastro do Sistema Único de Saúde – 

Cad-SUS. 

 

O usuário do SUS, sendo recepcionado ele poderá prosseguir em três fluxos:  

 

1) pronto atendimento;  

2) atendimento ambulatorial (consulta, exame e tratamento) e 

3) internação. 

 

O pronto atendimento é iniciado na classificação quanto ao grau de risco/gravidade/ 

criticidade/complexidade da situação de saúde do usuário do SUS. Essa classificação é 

ordenadora do atendimento médico e da especialidade.  O Módulo Hospitalar deve apoiar o 

profissional de saúde na realização da classificação supracitada e a partir desse evento manter 

dados de um novo contato assistencial do usuário do SUS naquela unidade de saúde. O 

atendimento de urgência é enquadrado na modalidade ambulatorial e executa os procedimentos de 

consulta médica especializada, exames laboratoriais e exames de imagem.   

 

O acesso ao atendimento no ambulatório é baseado em rotina organizada pelo agendamento ou 

pelo ordenamento que convier ao serviço. Utiliza funcionalidades de recepção e de execução dos 

procedimentos. O serviço executa os procedimentos da Tabela SUS classificados na modalidade 

ambulatorial, que são basicamente consulta médica especializada, exames laboratoriais, exames de 

imagem e tratamentos, podendo ser de média ou alta complexidade e executados por 

multiprofissionais.  

 

Já a internação tem o fluxo determinado pelo tipo: eletiva ou de urgência. O sistema deve 

permitir o fluxo de internação na própria unidade/estabelecimento, solicitar a internação para outra 

unidade, ou recepcionar o usuário do SUS para a realização de procedimentos eletivos na condição 

de internação.  

 

As unidades de pronto atendimento e o complexo HOB também realizam o atendimento em 

domicílio por equipe multiprofissional, com prescrição e dispensação de medicamentos e 

materiais. É necessário garantir a possibilidade do registro de dados desses atendimentos em 

equipamentos portáteis.  

 

Todos esses tipos de atendimento devem permitir manter os registros da assistência dispensada ao 

usuário no contato assistencial. 

 

B. Contato Assistencial  

 

O contato assistencial é uma definição do Ministério da Saúde balizadora do Conjunto Mínimo 

de Dados – CMD
3
 que é o modelo informacional em processo de implantação e que substituirá os 

atuais instrumentos de registro da produção: BPAC, BPAI, AIH, APAC e RAAS. É definido como 

um atendimento ininterrupto dispensado a um usuário do SUS em uma modalidade assistencial 

(ambulatorial ou hospitalar) e em um mesmo estabelecimento de saúde. Somente quando alguma 

destas condições for alterada, é que será gerado outro contato assistencial para o mesmo indivíduo, 

ou quando um estabelecimento de saúde, em um contato de duração maior que um dia, encaminha 

                                                           
3 Disponível <https://wiki.datasus.gov.br/cmd/index.php/P%C3%A1gina_principal> Acessado em 29/11/2017 

https://wiki.datasus.gov.br/cmd/index.php/P%C3%A1gina_principal
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o indivíduo para realização de um atendimento complementar em um outro estabelecimento de 

saúde e este retorna para continuidade do contato assistencial, caracterizando um contato 

assistencial em cada serviço.  

 

É comum a existência de requisitos nos Sistemas Hospitalares que permitem manter dados da 

conta do paciente, que se refere às despesas realizadas na assistência ao paciente e se desdobram 

em funcionalidades que apoiam o faturamento e o recebimento. No caso dos serviços executados 

no âmbito do SUS esses mesmos requisitos são aplicados, mas adequados ao modelo assistencial e 

ao modelo de controle de produção e faturamento. Sendo assim, é importante considerar que a 

conta do paciente é compreendida como contato assistencial e todas as despesas realizadas, 

faturadas e não faturadas, associadas a ele. Ou seja, a partir dessa modelagem de dados será 

possível extrair informações que compõem as análises estatísticas de morbidades e 

epidemiológicas, os dados da produção assistencial relacionados às variáveis assistenciais e 

cadastrais dos usuários do SUS, e por fim, dados que compõem a análise de custos.  

 

Além das funcionalidades apresentadas, o Módulo Hospitalar deve permitir registrar todos os 

dados do CMD relativo a um contato assistencial, assim como, gerar arquivos que alimentam os 

sistemas de captação da produção, vigentes atualmente e que utilizam os seguintes instrumentos 

de captação da produção padronizados pelo MS: BPA-C, BPA-I, APAC, AIH, RAAS-AD e 

RAAS-PSI (ou seu substituto: Conjunto Mínimo de Dados – CMD, conforme previsto).   

 

As informações do contato assistencial são obtidas nos diferentes atendimentos acessados pelo 

usuário do SUS e deve compor o seu histórico clínico no contexto do prontuário eletrônico.   

Para efeito de registro das informações no Módulo Hospitalar identificam-se os seguintes 

módulos: 

  

 Ambulatorial: consultas, exames, tratamentos e pequenos procedimentos 

 Pronto Atendimento: classificação de risco, consultas, exames e cirurgias 

 Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE 

 Internação: consultas, exames, cirurgias e tratamentos 

 

C. Apoio à Gestão Clínica e Suprimentos 

 

O apoio à gestão clínica e de suprimentos são funcionalidades utilizadas pelos profissionais de 

saúde na tomada de decisão clínica e prescrições necessárias à condução da assistência à saúde do 

usuário do SUS. Enquadram-se nessa definição os seguintes módulos: 

 

Farmácia: conjunto de funcionalidades que permite gerenciar o estoque de fármacos nas 

unidades de saúde e apoiar a prescrição e a dispensação. Aplica-se o controle do ‘ciclo de vida’ da 

prescrição/solicitação por meio da identificação da sua situação no percurso da sua tramitação. 

Esse módulo deve permitir a parametrização de medicamentos na condição de padronizados, não 

padronizados e excepcionais e estabelecer regras de negócios para cada condição. Para apoiar o 

controle de infecções será necessário que o módulo disponha de funcionalidades para estabelecer 

fluxo de autorização da prescrição de medicamentos controlados pela CCIH – Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar.  

 

Materiais: de forma similar ao controle dos fármacos, é necessário gerenciar a 

prescrição/solicitação de materiais e OPMEs utilizados na assistência ao usuário do SUS, 

relacionando-a ao controle de estoque e gerenciando o seu ciclo de vida.  

 

Hemocomponentes: esse módulo deve permitir reproduzir as funcionalidades de gestão de 

suprimentos identificadas nos módulos anteriores e agregar aquelas que apoiam a gestão dos 
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hemocomponentes, identificação de receptor, hemocomponentes e os resultados de exames 

laboratoriais.  

 

Nutrição: trata-se de um módulo que apoia a gestão da produção das refeições e o gerenciamento 

da nutrição clínica. Deve se relacionar com a prescrição/solicitação encaminhada pela equipe de 

saúde, assim como, com os demais módulos de gestão de suprimentos.  

 

Agendamento de Procedimentos (Consultas, Cirurgias e Exames):  funcionalidades para 

manter dados de solicitação de consulta, cirurgias e/ou realização de exames que precisam ser 

agendados ou organizados pelos setores executantes. Permitir recepcionar o usuário do SUS, 

registrar informações da execução do procedimento e interoperar com sistemas que regulam o 

acesso ambulatorial e hospitalar;  

 

Solicitação de Internação – Urgência e Eletiva:   funcionalidades que permitem manter dados da 

solicitação de internação e o gerenciamento do ciclo de vida da solicitação. Permitir estabelecer 

fluxo de tramitação da solicitação para autorização interna à unidade e interoperar com sistemas 

que regulam o acesso ambulatorial e hospitalar;  

 

Agendamento e Gestão de Salas de Cirurgias e CTI/UTI:  esse módulo utiliza as mesmas 

funcionalidades do agendamento de procedimentos, mas adequadas para agendar sala. Permite 

manter dados dos procedimentos realizados associados ao prontuário do usuário do SUS e para o 

gerenciamento do setor;  

 

Serviços de Apoio e Hotelaria:  trata-se de um módulo que apoia a gestão dos serviços de   

Higiene e Limpeza, Lavanderia e Rouparia, Nutrição e Dietética, Central de Material Esterilizado 

(CME), Serviço de Arquivo Médico e Estatísticas, Serviço de Engenharia Clínica. 

 

D. Apoio à Gestão do Estabelecimento de Saúde 

 

Nesse conjunto de funcionalidades observa-se aquelas que apoiam o planejamento, gerenciamento 

de projetos e investimentos, elaboração do orçamento, controle das despesas e receita, 

gerenciamento das aquisições e dos contratos de fornecedores, controle de almoxarifado e 

gerenciamento de centro de custos.  

 

Também para apoiar a gestão e gerenciamento de serviços e setores são necessários relatórios 

operacionais, utilizados no cotidiano para apoiar a organização e execução das atividades. Nesse 

caso, são relatórios padronizados ou pré-estabelecidos. Para o nível intermediário – gerenciamento 

– os relatórios pré-estabelecidos e uma ferramenta de extração de dados são suficientes. No nível 

estratégico da gestão a ferramenta de extração de dados atenderá. Cabe ressaltar que os dados a 

serem pesquisados são oriundos do Módulo Hospitalar e as variáveis/filtros/critérios podem ser 

pré-estabelecidas na ferramenta de pesquisa. 

 

E. Funcionalidades Gerais 

 

As funcionalidades gerais são aquelas disponíveis para administrar o sistema ou são comuns a 

vários módulos, pois são utilizadas em atividades do processo de trabalho. São as funcionalidades 

gerais: 

i. Segurança de acesso horizontal e vertical dos usuários do sistema, assim como a 

manutenção de perfis.  

ii. Cadastro do usuário do SUS. 

iii. Cadastro de profissionais. 

iv. Cadastro de unidade de saúde (estabelecimento), serviços, setores e centro de custos. 
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v. Agendamento de procedimentos/equipamentos e salas. 

vi. Recepção. 

vii. Relatórios. 

 

Observa-se a necessidade de utilização de código de barra para identificar pessoas e materiais, 

podendo ser impresso em vários suportes, tais como: etiqueta, formulário, pulseira, crachá e outros 

similares. 

 

As funcionalidades do Módulo Hospitalar e Urgência serão implantadas de forma distinta no 

Complexo HOB e nas UPAS. A seguir quadro identificando a distinção. 

  

 

Quadro 1 – Identificação dos módulos para implantação por UPAs e HOB 

 

Agrupamento de Funcionalidades UPA HOB 

Administrativo     

Agenda N S 

Cadastro do Profissional S S 

Cadastro do Usuário do SUS (Paciente) S S 

Controle de Acesso S S 

Genérico S S 

Recepção S S 

Transporte N S 

Visitas S S 

Clínica e assistencial     

Ambulatório N S 

CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) N S 

Centro Cirúrgico N S 

Controle do Pronto Socorro (urgência, emergência e 
classificação de risco) 

S S 

CTI/UTI N S 

Enfermagem S S 

Enfermagem – SAE (Sistematização da Assistência de 
Enfermagem) 

N S 

Genérico S S 

Internação S S 

Internação domiciliar S S 

Prescrição Eletrônica S S 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) S S 

Controladoria     

Caixa S* S 

Contabilidade S* S 

Custos S* S 

Orçamento S* S 

Diagnóstico e Terapia     

Agência Transfusional N S 

Genérico S S 

LIS  S S 

Prescrição Eletrônica S S 

Sistema de Informações da Radiologia (RIS) S S 
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Extração de dados     

Genérico S S 

Relatório Gerencial S S 

Relatório Operacional S S 

Faturamento     

Auditoria e Controle de Recursos de Glosas S* S 

Faturamento SUS Ambulatorial (BPA, BPAI e APAC ou 
substituto – CMD) 

S* S 

Faturamento SUS Internação (AIH) S* S 

Materiais e Logística     

Almoxarifado S S 

Compras / Licitações S* S 

Farmácia S S 

Gestão de estoques S S 

Patrimônio S S 

Serviços de Apoio e Hotelaria     

Central de Material Esterilizados S S 

Engenharia Clínica S S 

Higienização S S 

Lavanderia e Rouparia S S 

Nutrição e Dietética S S 

SAME – Serviço de Arquivo Médico e Estatística S S 

S* - Os módulos relacionados à apuração de custos, mas que não têm processo implantados nas 

UPAs serão alimentados pelo nível central: custos, controladoria, compras, licitações e 

faturamento.  

 

2.2.2. Especificidades do Atendimento Ambulatorial 

 

O processo nos Centros de Saúde (CS) se inicia na recepção. Trata-se do processo de acolhida da 

pessoa que acessa a unidade de saúde por diversas finalidades. A identificação da pessoa deve ser 

suportada, quando necessário, pela emissão de código de barras que será impresso e lido nos 

acessos determinados (catracas), registrando no sistema o percurso realizado e os horários dos 

eventos. No caso do usuário do SUS é necessário identificá-lo no Cadastro do Sistema Único de 

Saúde – Cad-SUS. 

  

Os principais serviços ofertados pelos CS são: vacinas, grupos operativos, consultas médicas, 

consultas de enfermagem, curativos, dispensação de medicamentos, coleta de material para 

exames, autorização e marcação de exames, marcação de consultas especializadas, avaliação e 

encaminhamento para urgência, avaliação de necessidade de transporte sanitário (ambulância), 

visitas domiciliares, orientações sobre prevenção de doenças, prevenção de doenças transmitidas 

por animais, controle de hipertensão, controle de diabetes, tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis, tratamento da tuberculose, tratamento da hanseníase, acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento das crianças, tratamento e acompanhamento das crianças que 

chiam, acompanhamento de desnutridos, planejamento familiar, pré-natal, prevenção do câncer de 

mama e ginecológico, atendimento à mulher no climatério e cadastramento das famílias residentes 

na área de responsabilidade das equipes. 

  

Os casos agudos são atendidos sem agendamento prévio e dentro do nível de resolução do CS. As 

atividades programadas requerem o agendamento: consultas programadas, atendimentos pouco ou 

não urgentes/emergentes, atendimento em saúde bucal, coleta de material, atividades coletivas, 

visitas domiciliares, dentre outras. 
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Os CS também realizam atendimento em domicílio por equipe multiprofissional, com prescrição e 

dispensação de medicamentos e materiais. É necessário garantir a possibilidade do registro de 

dados desses atendimentos em equipamentos portáteis. 

   

Os pontos de atenção da rede de saúde mental que fazem parte do escopo deste projeto são: 

equipes de saúde mental nos CS, Consultórios de Rua, Unidades de Acolhimento (adulto e 

infanto-juvenil), Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), Centros de Convivência, 

Centros de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil (CERSAMI), Centros de Referência em 

Saúde Mental para usuários de Álcool e Drogas (CERSAM-AD) e Serviços de Urgência 

Psiquiátrica (SUP). Os CERSAMs funcionam 24 horas e o SUP de 19:00 às 07:00h. Os Centros de 

Convivência realizam oficinas (atividades coletivas) de música, teatro, pintura, marcenaria, 

culinária e outras, bem como passeios para usuários do SUS referenciados pela rede de saúde 

mental.  

  

Nas unidades de atenção especializada são realizadas consultas, procedimentos cirúrgicos, 

reabilitação, dispensação de órteses e próteses, exames e tratamentos conduzidos por diversas 

categorias profissionais, além de acompanhamento de pacientes em monitoramento de terapia de 

anticoagulação e Pé diabético. Também avaliam, regulam e encaminham para prestadores da rede 

SUS-BH. A solicitação da consulta, exame e tratamento especializado é feita pelo CS por meio do 

Sistema de Regulação Ambulatorial (SISREG). Após a marcação da consulta pela Central de 

Marcação de Consultas no SISREG, o CS comunica ao usuário o dia, horário e local marcado para 

o atendimento. Esses atendimentos são realizados pelas unidades públicas da rede de especializada 

acima descritas e por serviços contratados pelo SUS-BH. 

  

A regulação e agendamento de consultas e exames especializados classificados pelo Ministério da 

Saúde como procedimentos de alta complexidade (Alto Custo), tais como radioterapia, 

quimioterapia, cirurgias cardíacas, hemodiálises, transplantes, tomografias, ressonância magnética, 

dentre outros, são realizados pela Central de Alta Complexidade do SUS-BH. Este setor atende 

aos usuários de Belo Horizonte e aos usuários de outros municípios de Minas Gerais que tenham 

pactuado atendimento em Belo Horizonte. 

  

O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) é um serviço que oferece 

imunobiológicos especiais indicados a pessoas que apresentam reação adversa às vacinas de rotina 

ou se encontram em situações especiais que impedem o uso dos produtos disponíveis na rede 

pública e requer encaminhamento médico. 

 

O SUS-BH tem equipes multiprofissionais especializadas para o atendimento aos portadores de 

doenças infecciosas nas seguintes unidades: 2 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) que 

oferecem aconselhamento e testagem sorológica gratuita e anônima para HIV, sífilis, hepatites B e 

C, sem necessidade de encaminhamento, e o CTR/Orestes Diniz que recebe usuários portadores 

doenças sexualmente transmissíveis, Aids, hepatites e outras doenças infecciosas encaminhados 

pela rede. 

  

A rede pública em Belo Horizonte possui também com 2 Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) que contam com equipe multiprofissional e presta assistência aos 

trabalhadores portadores de doenças relacionadas ao trabalho ou com sequelas por acidentes do 

trabalho, encaminhadas pela rede SUS. Ações: acolhimento, orientação previdenciária, 

atendimento médico, acupuntura, teste de contato dermatológico, atendimento fisioterapêutico 

individual e em grupos, terapia ocupacional, ações de fiscalização e vigilância em locais de 

trabalho, visando a promoção e proteção da Saúde do Trabalhador, através da identificação, 

intervenção e controle dos riscos, registro e controle de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho, ocorridas com moradores de Belo Horizonte.  
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O município conta com 5 laboratórios distritais e um laboratório central para a atender a demanda 

de exames de patologia clínica e citologia da rede, 9 farmácias distritais, 8 centrais de esterilização 

de material, 1 serviço de engenharia clínica e 1 lavanderia. Os laboratórios não estão no escopo 

deste projeto. 

  

Todos os atendimentos da rede ambulatorial devem permitir manter os registros da assistência 

dispensada ao usuário no contato assistencial e gerar os dados que alimentam os sistemas de do 

Ministério da Saúde: CMD, BPA-C, BPA-I, APAC, AIH, RAAS-AD e RAAS-PSI (ou seu 

substituto Conjunto Mínimo de Dados – CMD, conforme previsão). 

 

As informações do contato assistencial são obtidas nos diferentes atendimentos acessados pelo 

usuário do SUS e deve compor o seu histórico clínico no contexto do prontuário eletrônico.   Para 

efeito de registro das informações no Módulo Ambulatorial identificam-se os seguintes módulos: 

   

i. Recepção, agenda e cadastro do usuário 

ii. Escuta inicial com classificação de risco 

iii. Ambulatorial: consultas, exames e tratamentos 

iv. Farmácia e almoxarifado 

v. Coleta de material biológico 

vi. Procedimentos de enfermagem (curativos, teste do pezinho, administração de medicação 

etc.) 

vii. Vacinas 

viii. Atividades de vigilância, prevenção e promoção da saúde (grupos operativos, academia da 

cidade, entre outros). 

ix. Marcação de consultas especializadas 

  

Também na rede ambulatorial há necessidade de utilização de código de barras para identificar 

pessoas e materiais, podendo ser impresso em vários suportes, tais como: etiqueta, formulário, 

pulseira, crachá e outros similares. 

 

As informações do contato assistencial também devem estar associadas a centros de custo, bem 

como, permitir a apropriação de custos, por exemplo por profissional, equipe, unidade de saúde, 

rede assistencial, regional, usuário do SUS e outros. 

 

A estruturação da apresentação dos Requisitos Funcionais Ambulatoriais (RFA – Anexo B) levou 

em consideração a hierarquia de Processo e Grupo Funcional. Essa lógica estrutural não identifica, 

necessariamente, a área de uso ou aplicação da funcionalidade. Optou-se por identificar a 

aplicação do requisito funcional no decorrer da execução do projeto  

 

2.2.3. Especificidades da Regulação do Acesso e Controle e Avaliação 

 

O Módulo de Regulação é uma solução que pretende gerir as solicitações para procedimentos de 

média e alta complexidades, executados em estabelecimento ambulatoriais e hospitalares. Esses 

procedimentos executados são faturados e processados, gerando a produção da rede própria e 

contratualizada do SUS-BH. 

 

A Regulação do Acesso tem como propósito relacionar a demanda do cidadão, transformada em 

uma solicitação à oferta das redes de atenção secundária e terciária. Nesse módulo são necessárias 

funções para transações e gestão da oferta ambulatorial e hospitalar e funções que relacionam a 

solicitação à oferta, tais como: situação clínica do usuário do SUS, prioridades para o acesso, 

ofertas hospitalares e ambulatoriais, demanda não atendida/fila de espera, dentre outras. 
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Contempla transações das seguintes centrais de regulação: Central de Marcação de Consultas 

(CMC), 9 Centrais distritais e a Central de Internação – eletiva e urgência. 

 

A solução deverá permitir a criação da solicitação com dados qualificadores da demanda e o 

gerenciamento da sua tramitação. O processo de agendamento deverá permitir a execução direta 

do usuário do sistema, sendo apoiado por funcionalidades de pesquisa e visualização da oferta da 

assistência. É importante que a solução agende de forma automática a fila de espera e estabeleça 

condição para comunicar esse agendamento ao usuário do SUS.  Assim como, no processo de 

internação, permitir a interoperabilidade com os sistemas utilizados nos hospitais, para a 

atualização da situação da solicitação no seu ciclo de vida. 

 

O Controle e Avaliação é uma função da Regulação em Saúde e visa verificar a produção faturada 

e a autorização dada à solicitação correspondente. Esse processo abrange as ações de 

processamento e de ordenamento das despesas e valores a pagar ao estabelecimento 

contratualizado pelo SUS. 

 

Espera-se que o Módulo Regulação contemple funcionalidades para realizar transações de 

autorização do acesso e verificação da execução, avaliando o que foi acessado pelo 

cidadão/usuário e ofertado pela rede. Ou seja, permite automatizar rotinas executadas no processo 

de controle e avaliação. 

 

Considerando as necessidades indica-se que as funcionalidades se organizem em dois blocos: 1) 

contemplando a regulação do acesso e o controle e avaliação da rede ambulatorial e 2) 

contemplando a rede hospitalar com as funcionalidades similares.   

 

2.3. Requisitos Não Funcionais da Solução  

 

Requisitos não funcionais, ao contrário dos funcionais, não expressam nenhuma função 

(transformação) a ser implementada em um sistema de informações; eles expressam condições de 

comportamento e restrições que devem prevalecer. Portanto, não será aceito o produto que não 

atender a todos os requisitos não funcionais classificados como essenciais/obrigatórios. 

 

Em suma, trata-se de um conjunto de requisitos que devem ser atendidos para garantir o pleno 

funcionamento do software/SIGRAH na infraestrutura padronizada e com padrão de qualidade 

indicado pelo CONTRATANTE. Ver ANEXO D deste Projeto.  

 

2.4. Interfaces/Interoperabilidade com Outros Produtos  

 

No ANEXO II, a relação dos principais sistemas do CONTRATANTE e/ou sistemas de terceiros 

que deverão ter interoperabilidade/integração com os módulos do escopo deste Projeto Básico é 

meramente explicativa, ou seja, novos poderão surgir em tempo de projeto. 

 

A CONTRATADA será responsável pelo interfaceamento do SIGRAH, com os sistemas do 

CONTRATANTE e/ou sistemas de terceiros, que forem definidos pelo CONTRATANTE. 

 

2.5. Restrições Impostas a Solução – serviços e produtos  

 

A atuação da CONTRATADA será presencial na sede do CONTRATANTE.  

 

A implantação do objeto deste Projeto Básico depende da infraestrutura local das unidades de 

saúde e de Datacenter provido pelo CONTRATANTE.  
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A infraestrutura de Datacenter está enquadrada no Catálogo e Caderno de Tecnologias 

padronizadas da PBH, os quais podem ser solicitados conforme orientação do ANEXO VI.  

 

Infraestrutura local em conformidade com os requisitos descritos no Projeto Básico do PIUBS – 

Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde (http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-

programas/piubs/arquivos-e-publicacoes). 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Descrição dos Serviços (Escopo) por itens do objeto  

 

Para dimensionar o escopo do Projeto Básico e seus subprojetos, que corresponde ao item I do 

objeto, deve-se considerar os dados contidos neste instrumento e seus anexos, especialmente os 

anexos I, II, V e VI e o prazo de execução de 34 meses.  Vale ressaltar que os requisitos funcionais 

e não funcionais descritos nos anexos do Projeto Básico (Anexo I) são contextualizados pelo texto 

do item 2. Visão Geral da Solução Tecnológica, que buscou oferecer uma visão holística da 

solução. Portanto, o referido descritivo deve ser considerado como um complemento aos 

requisitos, visando sua contextualização de aplicação e abrangência de uso/implantação.  

 

Nestes  documentos estão contemplados dados da rede do SUS-BH que será informatizada com a 

solução tecnológica ofertada, tais como: unidades de saúde e seus anexos, número e funções de 

profissionais potenciais usuários do sistema, volume de atendimento/procedimentos executados, o 

que permite dimensionar o volume de transações que serão executadas  no sistema, integrações 

necessárias (interoperabilidades necessárias para o uso da solução adquirida no contexto da 

SMSA-BH) e outros dados que apoiam a delimitação do escopo considerando as dimensões: 

funcionalidades, infraestrutura, uso do sistema e prazo da implantação. Cabe à CONTRATADA 

considerar esses dados na elaboração da proposta técnica e comercial a fim de cumprir o 

pretendido no objeto desta contratação.  

 

Ressalta-se que a solução a ser adquirida neste certame e conjunto de serviços associado à sua 

implantação delimitam o escopo do objeto para efeito de execução do contrato. O fornecimento 

das licenças deve ser suficiente para atender o número de usuários simultâneos, que corresponde a 

13.450. Sendo assim, desde que não ultrapasse o teto previsto para os usuários simultâneos do 

sistema, a CONTRATANTE, por iniciativa própria, poderá implantar o SIGRAH, realizando 

parametrização, treinamento e operação assistida em unidades e serviços não previstos.  

 

Para planejar e executar a implantação do SIGRAH prevista no item I do objeto, foi necessário 

dividi-lo em três subprojetos ou módulos da solução: Gestão Hospitalar, Gestão Ambulatorial e 

Regulação do Acesso.  

 

3.1.1. Item I do Objeto – Implantação do SIGRAH – Subprojeto/Módulo Gestão Hospitalar 

– UPAs e Complexo HOB 

 

Quadro 2 – Quantitativos dos serviços – Módulo Gestão Hospitalar e Urgência  

 

 

Item Descrição Quantitativo Unidade 

1 Mapeamento de Processos 1 N/A 

2 Serviços de Implantação  1 N/A 

3 Nº estimado de usuários simultâneos 750 N/A 

4 
Banco de Horas de Serviços Técnicos na 

implantação  
5.500 Horas 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/piubs/arquivos-e-publicacoes
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/piubs/arquivos-e-publicacoes
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5 
Número de Unidades que serão 

informatizadas 
11 N/A 

6 
Número de usuários finais que serão 

treinados  
5.100 N/A 

 

3.1.1.1. Mapeamento e desenho dos processos (trabalho e gerenciamento) nas UPAs e 

Complexo HOB, conforme ANEXO VI. 

 

Para as atividades relacionadas à modelagem de negócio, deverá ser utilizado Business Process 

Modeling – BPM, com o padrão de representação Business Process Modeling Notation – BPMN. 

E para tal, utilizar ferramenta livre, como por exemplo Bizagi Process Modeler, e sem custo 

adicional o CONTRATANTE: 
 

a) Realizar o mapeamento (as is) dos processos, subprocessos e atividades existentes, 

analisar e indicar melhorias. 

b) Desenhar os processos, subprocessos e atividades com as melhorias e padronizações. 

 

c) Elaborar Plano de Implantação dos Processos (to be) estabelecendo relação entre 

processos/subprocessos e atividades com módulos/componentes/funcionalidades, 

comandos e parâmetros (orientações para a implantação) do Módulo Hospitalar e 

UPAs.  

d) Apresentar e validar com o CONTRATANTE as proposições dos processos. 

e) Documentar o processo desenhado (to be) com descrição de todos os níveis 

(processos, subprocessos   e atividades) e entrega da documentação impressa e em 

meio digital.  

f) O HOB, o Núcleo de Cirurgia, o Hospital Nossa Senhora Aparecida e somente 2 

(duas) UPA’s terão seus processos mapeados, totalizando 5 (cinco) Unidades a serem 

mapeadas. 

 

Produtos entregues:  

 

1) Documento com oportunidades de melhorias nos processos. 

2) Documento com o registro do Processo (to be) e parâmetros.  

 

3.1.1.2. Especificação dos ambientes de Homologação/Treinamento e Produção  

 

Especificação de hardware e software de Banco de Dados, Sistemas Operacionais e outros 

componentes necessários dos ambientes de Homologação/Treinamento e Produção, para atender 

todos os requisitos solicitados. 
 

a) Esta especificação deve estar de acordo com o modelo funcional do Data Center do 

CONTRATANTE (ver ANEXO VI), para que o CONTRATANTE possa fazer a 

aquisição destes itens.  

b) Caberá ao CONTRATANTE a validação e aceite deste ambiente especificado. Caso o 

ambiente seja rejeitado, com a devida justificativa, a CONTRATADA deve readequar 

as especificações. 

 

Produtos entregues:  

As especificações técnicas dos ambientes de homologação/Treinamento e Produção e Plano de 

Implantação, devidamente documentados conforme templates do PSP (Processo de Software da 

Prefeitura) e aceitos pelo CONTRATANTE, suficiente em formato para aquisição. 
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3.1.1.3. Preparação do Módulo Hospitalar nos ambientes de DataCenter 

 

A preparação abrangerá todas as unidades descritas no ANEXO V – Quadro 1, considerando as 

seguintes tarefas/entregas:  
 

a) Instalação e configuração do sistema no Data Center do CONTRATANTE, disponibilizando os 

ambientes de homologação/treinamento e de produção com fornecimento de licenças de uso de 

software, com cessão de direito de uso perpétuo do SIGRAH, não exclusivo, compatível com o 

ambiente tecnológico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, bem como demais softwares 

adicionais necessários ao funcionamento do aplicativo principal e para o atendimento integral 

dos requisitos funcionais e não funcionais descritos nos anexos deste Projeto Básico. Deverão 

ser fornecidas um número de licenças de uso do software suficiente para atender o número de 

usuários simultâneos, descrito no Quadro 2 do item 3.1.1. 

 

Produto entregue:   

Ambiente de homologação/treinamento e ambiente de produção em funcionamento com as 

licenças perpétuas disponíveis e instaladas no Data Center do CONTRATANTE.  

 

b) Disponibilização de ambiente homologação/treinamento apartado da infraestrutura do 

CONTRATANTE.  

 

b.1. Este ambiente deve ser suficiente para aprovação preliminar das funcionalidades do 

Módulo de Gestão Hospitalar do SIGRAH pelos usuários, antes da versão ser migrada 

para o Data Center do CONTRATANTE; 

 

b.1.1. Este ambiente deverá ser disponibilizado para o CONTRATANTE via ferramentas 

de acesso remoto para fins administrativos e acesso WEB para uso e 

parametrização da solução. 

 

Produto entregue:  

Ambiente de homologação/treinamento em funcionamento em ambiente da CONTRATADA com 

capacidade para suportar 50 usuários simultâneos.   

 

c) Parametrizações, customizações e integrações necessárias à efetiva entrada em produção de 

todos os requisitos funcionais e não funcionais. 

 

Produto entregue:  

Solução do Módulo de Gestão Hospitalar do SIGRAH adaptada às necessidades de processos das 

Unidades de Pronto Atendimento e Complexo HOB, definidas nos ANEXOS A e D descritos no 

Projeto Básico – ANEXO I e as integrações descritas no ANEXO II, em tempo de projeto. 

 

d) Importação de Dados: serviço de carga de dados para as tabelas auxiliares e básicas necessárias 

ao funcionamento pleno da solução.  

 

d.1. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de dados, em condição adequada para a 

carga, oriundos dos sistemas legados.   
 

Produto entregue:  

As bases do Módulo Hospitalar necessárias para o pleno funcionamento do sistema, nas Unidades 

de Pronto Atendimento e no Complexo HOB, povoadas. 
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3.1.1.4. Implantação em Unidade de Saúde/Setor  

 

a) Treinamento dos usuários, mediante agendamento prévio, no período de 07h às 23h; 

 

A CONTRATADA deverá apresentar uma proposta específica de treinamento, conforme 

detalhado no item 13 deste documento, para cada segmento de público-alvo a saber:  

 

1) equipe técnica do CONTRATANTE; 

2) usuários administradores/parametrizadores; 

3) multiplicadores do CONTRATANTE; 

4) usuário final (unidades) do Módulo Hospitalar do SIGRAH.  

Produto entregue:  

 

Usuários dos quatro segmentos de público-alvo (equipe técnica do CONTRATANTE, 

administradores/parametrizadores, multiplicadores e usuários finais) plenamente capacitados na 

solução Módulo de Gestão Hospitalar do SIGRAH implantada nas Unidades de Pronto 

Atendimento e Complexo HOB, definidas no ANEXO V – Quadro 1 e conforme requisitos 

funcionais ANEXO A e não funcionais ANEXO D descritos no Projeto Básico – ANEXO I. 

 

b) Operação assistida, em escala 24x7, juntos aos usuários do Módulo Hospitalar, nas UPAs e 

Complexo HOB (presencial), para apoiá-los no uso, conforme a necessidade, dos módulos 

assistenciais e administrativos/gestão, contemplados nos requisitos descritos no ANEXO A do 

Projeto Básico – ANEXO I. 

 

b.1. Após a implantação em cada unidade a CONTRATADA deverá manter uma equipe de 

suporte técnico, com capacidade técnica comprovada para resolução dos problemas, 

esclarecimento de dúvidas, apoio aos usuários pós-treinamento, atendendo aos usuários 

finais, administradores, parametrizadores, multiplicadores e equipe técnica do 

CONTRATANTE. 

 

Produto entregue:  
 

Suporte aos usuários, em escala 24x7, da solução Módulo de Gestão Hospitalar do SIGRAH 

implantada nas Unidades de Pronto Atendimento e Complexo HOB, definidas no ANEXO V – 

Quadro 1, durante o processo de implantação por unidade e por período igual a 30 dias após o 

aceite de implantação na unidade. 

 

c) Suporte remoto, em escala 24x7, junto aos usuários da solução Módulo de Gestão Hospitalar do 

SIGRAH, para apoiá-los no uso, conforme a necessidade, dos módulos assistenciais e 

administrativos/gestão, contemplados nos requisitos descritos no ANEXO A do Projeto 

Básico – ANEXO I. 

 

c.1. Em tempo de projeto, após a operação assistida e até o fim do contrato deste item do 

objeto, a CONTRATADA deverá manter uma equipe de suporte técnico remoto, com 

capacidade técnica comprovada para resolução dos problemas, esclarecimento de dúvidas, 

atendendo aos usuários finais, administradores, parametrizadores, multiplicadores do 

CONTRATANTE e a equipe técnica da Prodabel, das UPAs e do Complexo HOB. 

c.2. A cobertura do suporte remoto 24x7 deverá abranger o suporte aos Módulos Ambulatorial 

e de Regulação nas unidades com funcionamento 24 horas (CERSAMs, SUP e Central de 

Internação).  
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Produto entregue:  
Suporte aos usuários, em escala 24x7, da solução Módulo de Gestão Hospitalar do SIGRAH 

implantada nas Unidades de Pronto Atendimento e Complexo HOB, definidas no ANEXO V – 

Quadro 1, após a operação assistida e até o fim do contrato deste item do objeto. 

 

Condição para emissão do Termos de Aceite/Recebimento Provisório e Parcial da 

implantação por unidade/setor 
 

A implantação satisfatória é condição para a emissão de Aceite/Recebimento e se baseará na 

seguinte definição: 

 

Implantação satisfatória é a colocação em operação de cada módulo do sistema, 

compreendendo as atividades de treinamento dos técnicos e usuários na operação e 

utilização do sistema, a instalação do sistema, os testes de funcionamento, o 

acompanhamento e avaliação do desempenho do sistema e a realização de correções 

necessárias até sua total consolidação. Todos os testes de depuração do sistema deverão ser 

realizados antes de sua implantação definitiva. 

  

No caso da implantação nas unidades piloto, essa será considerada como um entregável, assim 

como outros itens que compõem a implantação. 
 

3.1.2. Item I do Objeto – Implantação do SIGRAH  – Subprojeto Gestão Ambulatorial – 

unidades ambulatoriais de atenção básica e secundária à saúde, de reabilitação, de 

apoio para a assistência à saúde e de saúde mental    
 

Quadro 3 – Quantitativos dos serviços Módulo Ambulatorial 

 

Item Descrição Quantitativo Unidade 

1 Mapeamento de Processos 1 N/A 

2 Serviços de Implantação  1 N/A 

3 Nº estimado de usuários simultâneos 8.500 N/A 

4 
Banco de Horas de Serviços Técnicos na 

implantação  
7.000 Horas 

5 
Número de Unidades que serão 

informatizadas 
322 N/A 

6 
Número de usuários finais que serão 

treinados 
10.100 N/A 

 
 

3.1.2.1. Mapeamento e desenho dos processos (trabalho e gerenciamento) nas unidades 

ambulatoriais: unidades básicas e secundárias de saúde, rede complementar e 

unidades da rede de saúde mental – que serão informatizados nas Unidades 

Ambulatoriais, conforme ANEXO V – Quadro 2.  

 

Para as atividades relacionadas à modelagem de negócio, deverá ser utilizado Business Process 

Modeling – BPM, com o padrão de representação Business Process Modeling Notation – BPMN. 

E para tal, utilizar a ferramenta livre sem custo adicional para o CONTRATANTE: 
 

a) Realizar o mapeamento (as is) dos processos, subprocessos e atividades existentes, 

analisar e indicar melhorias. 

b) Desenhar os processos, subprocessos e atividades com as melhorias e padronizações. 
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c) Elaborar Plano de Implantação dos Processos (to be) estabelecendo relação entre 

processos/subprocessos e atividades com módulos/componentes/funcionalidades, 

comandos e parâmetros (orientações para a implantação) do Módulo Ambulatorial.  

d) Apresentar e validar com o CONTRATANTE as proposições dos processos. 

e) Documentar o processo desenhado (to be) com descrição de todos os níveis (processos, 

subprocessos e atividades) e entrega da documentação impressa e em meio digital.  

f)  O mapeamento será feito em 40 Unidades Ambulatoriais, conforme Anexo V e 

descrição a seguir: 

 18 Centro de Saúde (2 Centros de Saúde por regional) 

 1 Academia da Cidade 

 1 Centro de Especialidades Médicas – CEM 

 1 Unidade de Referência Secundária – URS 

 1 Centro de Referência de Saúde Mental – CERSAM 

 1 Centro de Referência de Saúde Mental Infantil – CERSAM – I 

 1 Centro de Referência de Saúde Mental de Álcool ne Drogas – CERSAM – AD 

 1 Centro de Convivência 

 1 Centro de Referência em Reabilitação – CREAB 

 1 Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA 

 1 CTR 

 1 Centro Municipal de Oftalmologia – CMO 

 1 Central de Esterilização 

 1 Centro de Especialidade Odontológica / CEO 

 1 Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem 

 1 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST 

 1 Farmácia Distrital 

 1 Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais CRIE 

 1 Serviço de Urgência Psiquiátrica – SUP 

 1 Serviço de Orientação à Saúde do Viajante  

 1 Engenharia Clínica 

 1 Rouparia 

 1 Unidade de Acolhimento Transitória 

 

Produtos entregues:  

1) Documento com oportunidades de melhorias nos processos. 

2) Documento com o registro do Processo (to be) e parâmetros.  
 

3.1.2.2. Especificação dos ambientes de Homologação/Treinamento e Produção  

 

Especificação de hardware e software de Banco de Dados, Sistemas Operacionais e outros 

componentes necessários dos ambientes de Homologação/Treinamento e Produção, para atender 

todos os requisitos dispostos neste instrumento e seus anexos. 
 

a) Esta especificação deve estar de acordo com o modelo funcional do Data Center do 

CONTRATANTE (ver ANEXO VI), para que o CONTRATANTE possa fazer a 

aquisição destes itens.  

b) Caberá ao CONTRATANTE a validação e aceite deste ambiente especificado. Caso o 

ambiente seja rejeitado, com a devida justificativa, a CONTRATADA deve readequar 

as especificações. 
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Produtos entregues:  

As especificações técnicas dos ambientes de homologação/Treinamento e Produção e Plano de 

Implantação, devidamente documentados conforme templates do PSP Processo de Software da 

Prefeitura) e aceitos pelo CONTRATANTE, suficiente em formato para aquisição. 
 

3.1.2.3. Preparação do Módulo de Atendimento Ambulatorial nos ambientes de Data Center 

 

A preparação abrangerá todas as unidades descritas no ANEXO V – Quadro 2, considerando as 

seguintes tarefas/entregas:  

 

a) Instalação e configuração do sistema no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de homologação/treinamento e de produção com 

fornecimento de licenças de uso de software, com cessão de direito de uso perpétuo do 

SIGRAH, não exclusivo, compatível com o ambiente tecnológico da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, bem como demais softwares adicionais necessários ao 

funcionamento do aplicativo principal e para o atendimento, integral, dos requisitos 

funcionais e não funcionais descritos nos ANEXOS B e D do Projeto Básico – 

ANEXO I. Deverão ser fornecidas um número de licenças de uso do software 

suficiente para atender o número de usuários simultâneos, descrito no Quadro 3 do 

item 3.1.2. 

 

Produto entregue:   

Ambiente de homologação/treinamento e ambiente de produção em funcionamento com as 

licenças perpétuas disponíveis e instaladas no Data Center do CONTRATANTE.  

 

b) Disponibilização de ambiente homologação/treinamento apartado da infraestrutura do 

CONTRATANTE.  

 

b.1. Este ambiente deve ser suficiente para aprovação preliminar das funcionalidades do 

Módulo Ambulatorial pelos usuários, antes da versão ser migrada para o Data 

Center do CONTRATANTE; 

b.2. Este ambiente deverá ser disponibilizado para o CONTRATANTE, via ferramentas 

de acesso remoto, para fins administrativos e acesso WEB para uso e 

parametrização da solução. 

 

Produto entregue:  

Ambiente de homologação/treinamento em funcionamento em ambiente da CONTRATADA com 

capacidade para suportar 50 usuários simultâneos.   
 

c) Parametrizações, customizações e integrações necessárias à efetiva entrada em 

produção de todos os requisitos previstos no ANEXO B do Projeto Básico, e ANEXO 

II em tempo de projeto. 

 

Produto entregue:  

Solução Módulo Ambulatorial adaptada às necessidades de processos das Unidades Ambulatoriais 

ANEXO I – Projeto Básico e conforme requisitos funcionais ANEXO B, não funcionais 

ANEXO D descritos no Projeto Básico – ANEXO I e integrações do ANEXO II.  
 

d) Importação de Dados: serviço de carga de dados para as tabelas auxiliares e básicas 

necessárias ao funcionamento pleno da solução.  
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d.1. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de dados, em condição adequada para 

a carga, oriundos dos sistemas legados.   

 

Produto entregue:  

As bases do Módulo Ambulatorial necessárias para o pleno funcionamento do sistema, nas 

Unidade Ambulatoriais. 

 

3.1.2.4. Implantação em Unidade de Saúde/Setor 

 

a) Treinamento dos usuários, mediante agendamento prévio, no período de 07h às 19h, 

sendo que apenas para o Serviço de Urgência Psiquiátrica (SUP) deverá ser de 19h às 

23h e para os CERSAMs de 07h às 23h.  

 

A CONTRATADA deverá apresentar uma proposta específica de treinamento, conforme 

detalhado no item 13 deste documento, para cada segmento de público-alvo a saber:  

 

1) equipe técnica do CONTRATANTE; 

2) administradores/parametrizadores; 

3) multiplicadores do CONTRATANTE; 

4) usuário final (unidades) do Módulo Ambulatorial do SIGRAH.  

 

Produto entregue:  
Usuários dos quatro segmentos de público-alvo plenamente capacitados na solução Módulo 

Ambulatorial implantada nas Unidades Ambulatoriais, definidas no ANEXO V – Quadro 2 e 

conforme requisitos funcionais ANEXO B e não funcionais ANEXO D descritos no Projeto 

Básico – ANEXO I. 

 

b) Operação assistida, em escala 12x5, juntos aos usuários do Módulo Ambulatorial, nas 

unidades ambulatoriais, para apoiá-los no uso, conforme a necessidade, dos módulos 

assistenciais e administrativos/gestão, contemplados nos requisitos descritos no 

ANEXO B do Projeto Básico – ANEXO I. 

 

b.1. Após a implantação em cada unidade a CONTRATADA deverá manter uma equipe 

de suporte técnico, com capacidade técnica comprovada para resolução dos 

problemas, esclarecimento de dúvidas, apoio aos usuários pós-treinamento, 

atendendo aos usuários finais, administradores, parametrizadores, multiplicadores e 

a equipe técnica do CONTRATANTE. 

 

b.2. A operação assistida será destinada apenas às Unidades Ambulatoriais 

Assistenciais, às Farmácias Distritais e às Centrais de Esterilização, totalizando 232 

Unidades. Estão excluídas desta atividade as Academias da Cidade, as Diretorias 

Regionais, a Rouparia, a Engenharia Clínica e o prédio central da SMSA, conforme 

o quadro 7 do Anexo V.  

 

b.3. Nas unidades que utilizam o Módulo Ambulatorial mas que funcionam 24 horas 

(CERSAM) a operação assistida deverá ser 24 x 7 e no SUP, que funciona apenas 

de 19h às 07h, a operação assistida deverá ocorrer no período noturno. 

 

Produto entregue:  
Suporte aos usuários, em escala 12x5, da solução Módulo Ambulatorial implantada nas Unidades 

Ambulatoriais definidas no ANEXO V – Quadro 2, durante o processo de implantação por 

unidade e por período igual a 30 dias após o aceite de implantação na unidade. 
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c) Suporte remoto, em escala 12x5, junto aos usuários, para apoiá-los no uso, conforme a 

necessidade, dos módulos assistenciais e administrativos/gestão, contemplados nos 

requisitos descritos no ANEXO B do Projeto Básico – ANEXO I. 

 

c.1. Em tempo de projeto, após a operação assistida e até o fim do contrato deste item 

do objeto, a CONTRATADA deverá manter uma equipe de suporte técnico remoto, 

com capacidade técnica comprovada para resolução dos problemas, esclarecimento 

de dúvidas, atendendo administradores, parametrizadores, multiplicadores usuários 

finais e equipe técnica do CONTRATANTE. 
 

c.2. O suporte deverá ser na escala 24x7 nos CERSAMs pois funcionam 24 horas e no 

período de 19h às 07h no SUP que funciona apenas neste horário. Para estas 

unidades o suporte pode ser unificado ao suporte 24x7do Módulo Hospitalar. 

 

Produto entregue:  
Suporte aos usuários, em escala 12x5, da solução Módulo de Gestão Hospitalar do SIGRAH 

implantada nas às Unidades de Pronto Atendimento e Complexo HOB, definidas no ANEXO V – 

Quadro 2, após a operação assistida e até o fim do contrato deste item do objeto. 

 

Condição para emissão do Termos de Aceite/Recebimento Provisório e Parcial da 

implantação por unidade/setor 

 

A implantação satisfatória é condição para a emissão de Aceite/Recebimento e se baseará na 

seguinte definição: 
 

Implantação satisfatória é a colocação em operação de cada módulo do sistema, 

compreendendo as atividades de treinamento dos técnicos e usuários na operação e 

utilização do sistema, a instalação do sistema, os testes de funcionamento, o 

acompanhamento e avaliação do desempenho do sistema e a realização de correções 

necessárias até sua total consolidação. Todos os testes de depuração do sistema deverão ser 

realizados antes de sua implantação definitiva. 

  

No caso da implantação nas unidades piloto, essa será considerada como um entregável, assim 

como outros itens que compõem a implantação. 

 

3.1.3. Item I do Objeto – implantação do SIGRAH  – Subprojeto De Gestão e Regulação do 

Acesso e Controle e Avaliação  
 

        Quadro 4 – Quantitativos dos serviços Módulo de Regulação 
 

Item Descrição Quantitativo Unidade 

1 Serviços de Implantação  1 N/A 

2 Banco de Horas de Serviços Técnicos na implantação  4.500 Horas 

3 
Número de unidades que terão implantação (unidades do 

complexo regulador) 
13 N/A 

4 Profissionais que serão treinados (do complexo regulador) 450 N/A 

5 

Estimativa de profissionais externos ao Complexo Regulador 

(unidades solicitantes e executantes terceirizados, municípios 

solicitantes e usuários que consultam e monitoram a 

solicitação – Ministério Público, Defensoria Pública, 

Complexo Regulador do Estado, dentre outros) que serão 

treinados via EAD. 

3.700 

 
N/A 

6 Estimativa de usuários simultâneos da solução 4.200 N/A 
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3.1.3.1. Especificação dos ambientes de Homologação/Treinamento e Produção  

  

Especificação de hardware e software de Banco de Dados, Sistemas Operacionais e outros 

componentes necessários dos ambientes de Homologação/Treinamento e Produção, para atender 

todos os requisitos dispostos neste instrumento e seus anexos. 

 

a) Esta especificação deve estar de acordo com o modelo funcional do Data Center do 

CONTRATANTE (ver ANEXO VI), para que o CONTRATANTE possa fazer a 

aquisição destes itens.  

 

b) Caberá ao CONTRATANTE a validação e aceite deste ambiente especificado. Caso o 

ambiente seja rejeitado pelo CONTRATANTE, com a devida justificativa, a 

CONTRATADA deve readequar as especificações. 

 

Produtos entregues:  

As especificações técnicas dos ambientes de homologação/Treinamento e Produção e Plano de 

Implantação, devidamente documentados conforme templates do PSP – Processo de Software da 

PBH e aceitos pelo CONTRATANTE, suficiente em formato para aquisição. 

 

3.1.3.2. Preparação do Módulo de Regulação nos ambientes de Data Center  

 

A preparação abrangerá todas as unidades descritas no ANEXO V – Quadro 3, considerando as 

seguintes tarefas/entregas:  

 

a) Instalação e configuração do sistema no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de homologação/treinamento e de produção com 

fornecimento de licenças de uso de software, com cessão de direito de uso perpétuo do 

SIGRAH, não exclusivo, compatível com o ambiente tecnológico da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, bem como demais softwares adicionais necessários ao 

funcionamento do aplicativo principal e para o atendimento, integral, dos requisitos 

funcionais e não funcionais descritos nos ANEXOS C e D do Projeto Básico – 

ANEXO I. Deverão ser fornecidas um número de licenças de uso do software 

suficiente para atender o número de usuários simultâneos, descrito no Quadro 4 do 

item 3.1.3. 

 

Produto entregue:   
Ambiente de homologação/treinamento e ambiente de produção em funcionamento com as 

licenças permanentes disponíveis e instaladas no Data Center do CONTRATANTE.  

 

b) Disponibilização de ambiente homologação/treinamento apartado da infraestrutura do 

CONTRATANTE.  

 

b.1. Este ambiente deve ser suficiente para aprovação preliminar das funcionalidades do 

Módulo Regulação pelos usuários, antes da versão ser migrada para o Data Center 

CONTRATANTE; 

b.2. Este ambiente deverá ser disponibilizado para o CONTRATANTE, via ferramentas 

de acesso remoto, para fins administrativos e acesso WEB para uso e 

parametrização da solução. 

 

Produto entregue:  

Ambiente de homologação/treinamento em funcionamento em ambiente da CONTRATADA com 

capacidade para suportar 20 usuários.  
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c) Parametrizações, customizações e integrações necessárias à efetiva entrada em 

produção de todos os requisitos previstos no ANEXO C do Projeto Básico – ANEXO 

I e ANEXO II, em tempo de projeto. 

 

Produto entregue:  

Solução Módulo Regulação adaptada às necessidades de processos unidades solicitantes e 

executantes e centrais de regulação definidas no ANEXO I – Projeto Básico e conforme 

requisitos funcionais ANEXO C e não funcionais ANEXO D descritos no do Projeto Básico – 

ANEXO I e integrações do ANEXO II  

 

d) Importação de Dados: serviço de carga de dados para as tabelas auxiliares e básicas 

necessárias ao funcionamento pleno da solução.  

 

d.1. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de dados, em condição adequada para 

a carga, oriundos dos sistemas legados.   

 

Produto entregue:  

As bases do Módulo Regulação necessárias para o pleno funcionamento do sistema, nas unidades 

solicitantes e executantes de procedimentos e Centrais de Regulação, povoadas. 

 

3.1.3.3. Implantação em Unidade de Saúde/setor 

 

a) Treinamento dos usuários, mediante agendamento prévio, no período de 07h às 23h, 

suporte presencial e por telefone aos usuários. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar uma proposta específica de treinamento, conforme 

detalhado no item 13 deste documento, para cada segmento a saber:  

 

1) equipe técnica do CONTRATANTE; 

2) administradores/parametrizadores; 

3) multiplicadores do CONTRATANTE; 

4) usuário final do Módulo Regulação do SIGRAH (unidades do Complexo 

Regulador). 

 

a.1. O treinamento do usuário final “externo” do Módulo Regulação do SIGRAH 

(unidades solicitantes e executantes de Belo Horizonte e outros municípios) será 

somente por meio de EAD (auto-estudo, sem tutoria). 

 

Produto entregue:  

Usuários, dos quatro segmentos, plenamente capacitados na solução Módulo Regulação 

implantada nas unidades solicitantes e executoras de procedimentos e Centrais Reguladoras, 

definidas no ANEXO V – Quadro 3 e conforme requisitos funcionais ANEXO C e não 

funcionais ANEXO D descritos no Projeto Básico – ANEXO I. 

 

b) Operação assistida, em escala 12x5, juntos aos usuários do Módulo Regulação, nas 

unidades do Complexo Regulador, para apoiá-los no uso, conforme a necessidade, dos 

módulos assistenciais e administrativos/gestão, contemplados nos requisitos descritos 

no ANEXO C do Projeto Básico – ANEXO I. 
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b.1. Após a implantação em cada unidade a CONTRATADA deverá manter uma equipe 

de suporte técnico, com capacidade técnica comprovada para resolução dos 

problemas, esclarecimento de dúvidas, apoio aos usuários pós-treinamento, 

atendendo aos usuários finais, administradores, parametrizadores, multiplicadores e 

a equipe técnica do CONTRATANTE. 

 

b.2. Na Central de Internação (CINT) a operação assistida deverá ser em escala 24x7.  

 

Produto entregue:  
Suporte aos usuários, em escala 12x5, da solução Módulo Regulação, nas unidades do Complexo 

Regulador, definidas no ANEXO V – Quadro 3, durante o processo de implantação por unidade e 

por período igual a 30 dias após o aceite de implantação na unidade. 

 

c) Suporte remoto, em escala 12x5, juntos aos usuários do Módulo Regulação, nas 

unidades do Complexo Regulador e unidades solicitantes do município de Belo 

Horizonte, para apoiá-los no uso, conforme a necessidade, dos módulos assistenciais e 

administrativos/gestão, contemplados nos requisitos descritos no ANEXO C do Projeto 

Básico – ANEXO I. 

 

c.1. Em tempo de projeto, após a operação assistida e até o fim do contrato deste item 

do objeto, a CONTRATADA deverá manter uma equipe de suporte técnico remoto, 

com capacidade técnica comprovada para resolução dos problemas, esclarecimento 

de dúvidas, atendendo aos usuários finais do Complexo Regulador e das unidades 

solicitantes/executantes de Belo Horizonte, administradores, parametrizadores, 

multiplicadores e a equipe técnica do CONTRATANTE. Estão excluídos deste 

suporte os usuários das unidades solicitantes externas ao município de Belo 

Horizonte. 

c.2. Na Central de Internação (CINT) o suporte deverá ser em escala 24x7 podendo ser 

unificado ao suporte 24x7 do Módulo Hospitalar. 

 

Produto entregue:  
Suporte remoto, em escala 24x7, juntos aos usuários do Módulo Regulação, na Central de 

Internação (CINT) e em escala 12x5 nas demais unidades do Complexo Regulador, definidas no 

ANEXO V – Quadro 3, e unidades solicitantes/executantes de Belo Horizonte, após a operação 

assistida e até o fim do contrato deste item do objeto. 

 

Condição para emissão do Termos de Aceite/Recebimento Provisório e Parcial da 

implantação por unidade/setor 

 

A implantação satisfatória é condição para a emissão de Aceite/Recebimento e se baseará na 

seguinte definição: 

 

Implantação satisfatória é a colocação em operação de cada módulo do sistema, 

compreendendo as atividades de treinamento dos técnicos e usuários na operação e 

utilização do sistema, a instalação do sistema, os testes de funcionamento, o 

acompanhamento e avaliação do desempenho do sistema e a realização de correções 

necessárias até sua total consolidação. Todos os testes de depuração do sistema deverão ser 

realizados antes de sua implantação definitiva. 

  

No caso da implantação nas unidades piloto, essa será considerada como um entregável, assim 

como outros itens que compõem a implantação. 
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3.1.4. Item II do Objeto – Manutenção da atualização das licenças do SIGRAH e 

manutenção local -  corretiva, evolutiva e adaptativa – e suporte ao usuário 

 

3.1.4.1. Prestação mensal de serviços de suporte técnico ao usuário e manutenção de licenças 

suficientes para atender usuários simultâneos e unidades de saúde especificadas nos 

anexos deste instrumento.  

 

Esse serviço é composto por:  

 

a) Manutenção para atualização contínua das licenças da solução ofertada e adquirida: 

fornecimento das versões atualizadas da solução – SIGRAH – decorrentes de 

manutenções evolutiva, corretiva, preventiva e adaptativa, realizadas pelo fornecedor. 

 

a.1. Manutenção adaptativa relativa à atualização e manutenção do sistema de forma a 

mantê-lo em conformidade às exigências legais, para a política pública de saúde, 

dos governos da União e do estado de Minas Gerais.  

 

a.1.1. Deverá estar implantada e testada em até 30 dias antes do prazo legal para 

início da nova obrigação conforme a legislação. 

 

b) Manutenção corretiva relativa às correções identificadas pelo CONTRATANTE, 

podendo estar relacionadas às customizações e integrações realizadas para a solução 

SIGRAH, ou não.  

 

c) Suporte remoto ao usuário do sistema voltado para os administradores / 

parametrizadores, multiplicadores e usuários finais do SIGRAH: 

 

i) Para a totalidade das unidades, de 07h às 19h, em dias úteis. 

ii) Para as unidades que funcionam 24 horas, além do suporte do item anterior, é 

necessário ofertar o atendimento de 07h às 19h e de 19h às 07h em feriados, 

sábados e domingo, a saber: 

 Complexo Hospital Odilon Behrens  

 CERSAMs 

 UPAs 

 Central de Internação (CINT) 

 SUP – Serviço de Urgência Psiquiatra  

 

d) Suporte técnico aos técnicos/profissionais do CONTRATANTE para gestão dos 

ambientes de produção, homologação e de treinamento, considerando: 

 

i) Problemas técnicos: problemas decorrentes de erro de processamento, erros de 

programação e lógica e falhas na integração. 

ii) Problemas e dúvidas decorrentes do processo de publicação de versão. 

iii) Este suporte será preferencialmente remoto, mas poderá ser presencial, de acordo 

com a necessidade apresentada pelo CONTRATANTE. 

 As despesas decorrentes da realização do suporte técnico presencial serão 

exclusivamente arcadas pela CONTRATADA.  

 

Produtos entregues:  

1) SIGRAH atualizado, mantido aderente ao processo de trabalho e em pleno funcionamento por 

30 meses.  
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2) Usuários do SIGRAH e técnicos do CONTRATANTE assistidos de forma satisfatória, por 30 

meses.  

 

3.1.5. ITEM III – Serviços adicionais – banco de Horas Técnicas  

 

Serviços adicionais correlacionados à customização de novos requisitos e integrações, não 

previstos nos ANEXOS A, B, C e D do Projeto Básico – ANEXO I, condicionados a um limite 

de Banco de Horas de Serviço Técnico – BHST -  e emissão de Ordem de Serviço, e em 

conformidade com níveis de serviço acordados no ANEXO III.   

 

a) Está previsto um Banco de Horas de Serviço Técnico – para customizar/parametrizar 

requisitos e integrações adicionais que não estão presentes neste instrumento e seus 

anexos e que podem ser levantados em tempo de projeto. 

b) A previsão total de HST para este serviço é estimada em 28.400 (vinte e oito mil e 

quatrocentos) horas e não estabelece nenhuma obrigação de utilização para a 

CONTRATANTE, sendo que 17.000 horas serão destinadas ao Item I e 11.400 horas 

destinadas ao Item II.  

c) Esse Banco de HST será efetivado mediante ordem de serviço quando do surgimento 

das demandas.  

d) O número de horas destinado à consecução de uma demanda deve ser estabelecido na 

ordem de serviço e em comum acordo entre as partes – CONTRATANTE e 

CONTRATADA. 

 

Produto entregue:  

SIGRAH customizado com as demandas identificadas distintas do ANEXO I (Projeto Básico – 

ANEXOS A, B, C e D) durante o período de implantação da Solução tecnológica e durante o 

período de manutenção.  

 

3.2. LIMITES DO PROJETO 

 

O escopo do projeto não inclui: 

 

a) Aquisição do código fonte da Solução Tecnológica SIGRAH, de propriedade da 

CONTRATADA, para o CONTRATANTE. 

b) Aquisição pela CONTRATADA de toda a infraestrutura de Data Center e Local para a 

implantação da solução, salvo os itens descritos neste documento. 

c) Fornecimento de serviço de hospedagem da solução. 

d) Na aquisição de serviço de suporte e manutenção não está incluída a manutenção de 

hardwares do CONTRATANTE. 

 

4. PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E EXECUÇÃO – 

PROJETO (SUB) E CONTRATOS  

 

4.1. PLANEJAMENTO  

 

O Planejamento do projeto e seus subprojetos deverá considerar as seguintes fases, independente 

da metodologia a ser utilizada: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. 

Compete à CONTRATADA utilizar um software de gestão de projetos, próprio ou de terceiros, 

com acessos liberados para a equipe de Gerenciamento de Projetos do CONTRATANTE.  
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4.1.1. FASES DO PROJETO – SUBPROJETOS 

 

Cada subprojeto deve percorrer as seguintes fases e etapas: 

 

   Quadro 5 – Fases e etapas de cada Subprojeto 
 

DESDOBRAMENTO DAS FASES DO PLANO DO PROJETO – SUBPROJETOS 

Fase Etapa / Produto 

1. Iniciação 

1.1. Apresentação/aprovação da Equipe do Projeto 

1.2. Preparar Abertura do projeto 

1.3. Preparar um plano de trabalho 

1.4. Kickoff do projeto 

1.5. Aprovação da Linha de Bases para os marcos – Plano do Projeto Básico e 

Plano de Preparação da Implantação para cada subprojeto 

2. Planejamento 

2.1. Revisão dos requisitos e processos de negócio para identificação e 

confirmação do escopo 

2.2. Análise de processos e identificação de Gaps da solução 

2.3. Apresentação da especificação do ambiente de Homologação/ treinamento e 

Produção para o Data Center do CONTRATANTE 

2.4. Apresentação geral da solução, devidamente embasada e fundamentada 

2.5. Revisão e aprovação da solução pelo CONTRATANTE 

2.6. Elaboração do plano do Projeto pela CONTRATADA 

2.6.1. Planejamento e definição do escopo do projeto 

2.6.2 Análise de Riscos 

2.6.3. Elaboração de Cronograma 

2.6.4. Elaboração do plano de Comunicação 

2.7. Apresentação do plano de projeto pela CONTRATADA 

2.8. Aprovação do plano de Projeto pelo CONTRATANTE 

2.9. Registro do plano em ferramenta específica para gestão do projeto pelo 

CONTRATANTE  

3. Execução 

3.1. Mapeamento e remodelagem de processos de trabalho 

3.2. Disponibilização do ambiente de Homologação provisório na 

CONTRATADA 

3.3. Implantação Piloto por tipos de unidades  

3.3.1. Elaboração das parametrizações 

3.3.2. Elaboração das customizações 

3.3.3. Elaboração das Integrações 

3.3.4. Instalação dos ambientes de Homologação/Treinamento e produção 

3.3.5 Importação de dados 

3.3.6. Homologação 

3.3.7. Capacitação das equipes técnicas e de usuários  

3.3.8. Operação assistida  

3.4. Preparação para entrada em Produção 

3.5. Replicação da Implantação nas unidades  

3.5.1 Elaboração das parametrizações 

3.5.2 Importação de dados 

3.5.3. Capacitação das equipes técnicas e de usuários  

3.5.4. Operação assistida  

3.6. Suporte remoto aos usuários do sistema 

4. Monitoramento 

4.1. Controle das mudanças 

4.2. Validação do Escopo 

4.3. Controle do Cronograma 

4.4. Controle da Qualidade 
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4.5. Controle das Comunicações 

4.6. Controle dos Riscos 

4.7. Controle da garantia dos serviços e produtos 

4.8. Reuniões de Status do Projeto 

5. Encerramento 

5.1. Acompanhamento  

5.2. Transição 

5.5. Termos de aceite de encerramento do projeto 

5.6 Garantia dos serviços e produtos 

 

4.1.2. PLANOS DE PROJETOS – GERAL E SUBPROJETOS 

 

O projeto deve seguir as melhores práticas preconizadas pelo Project Management Body of 

Knowledge – PMBOK, ou outra metodologia equivalente, em um nível de detalhamento que 

permita acompanhar, no mínimo, as atividades em cada fase e etapa e os recursos envolvidos, com 

as respectivas responsabilidades. 

A CONTRATADA ao longo do desenvolvimento dos subprojetos deverá apresentar três Planos 

que serão considerados na pactuação dos prazos e no alinhamento das expectativas dos 

entregáveis, gerando para cada plano uma linha de base.  

  

O primeiro será o Plano do Projeto Básico, e deverá ser apresentado até 30 dias após a assinatura 

do contrato, que será considerada como a Linha de Base 1. Trata-se de o primeiro dispositivo de 

planejamento que apresentará uma visão panorâmica do projeto e deverão ser detalhadas as ações 

necessárias para consecução dos objetivos do projeto, que deverá ser submetido à aprovação do 

CONTRATANTE durante a fase de iniciação do projeto. A descrição do Plano de Trabalho deverá 

conter, no mínimo, os seguintes itens que devem manter consistências com as indicações deste 

documento: 

 

1. Detalhamento das atividades e prazos para realização. 

2. Fases, marcos e entregáveis gerados. 

3. Metodologia, ferramentas e procedimentos de trabalho a serem empregados. 

4. Participantes envolvidos e responsabilidades. 

5. Procedimentos de verificação e validação a serem adotados. 

6. Plano de Governança para acompanhamento do projeto. 

 

Neste Plano deve ser detalhada as principais entregas preparatórias, como o mapeamento do 

processo. 

 

A principal estratégia para implantar a Solução Tecnológica ofertada, conforme já mencionado, é 

a aquisição de uma solução que será customizada para atender as necessidades da rede própria do 

SUS de Belo Horizonte. A solução será preparada e testada em unidade piloto/padrão, onde as 

principais customizações e integrações serão implementadas.  

 

Serão elaborados pela CONTRATADA, os Planos de Preparação da Implantação que 

descreverão as principais fases, etapas, entregas e prazos máximos para a pactuação da Linha de 

Base 2 e para os subprojetos, considerando as atividades preparatórias e de implantação de 

unidade padrão/piloto:  

 

Subprojeto 1 – Implantação do módulo Gestão Hospitalar e Unidades de Urgência – neste plano 

deve ser considerada a Upa Padrão/Piloto e toda a implantação no complexo HOB. 

Subprojeto 2 – Implantação do Módulo Ambulatorial – neste plano devem ser consideradas 

unidades Padrão/Piloto de atenção básica e secundária.  



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 73 de 290 
 página 73 de 290 

Subprojeto 3 – Implantação do Módulo de Regulação do Acesso Ambulatorial e Hospitalar e 

Controle e Avaliação – neste plano deve ser considerada a implantação na Central de Internação.  

 

O terceiro Plano é o da Replicação da Implantação para as demais unidades. Também deve ser 

elaborado por subprojeto e será utilizado para o estabelecimento da terceira Linha de Base 3.  

 

Subprojeto 1 – Implantação do módulo Gestão Hospitalar e Unidades de Urgência – neste plano 

estarão nos marcos da replicação da implantação nas UPAs. 

Subprojeto 2 – Implantação do Módulo Ambulatorial – neste plano estarão os marcos da 

replicação da implantação nas unidades ambulatoriais.  

Subprojeto 3 – Implantação do Módulo de Regulação do Acesso Ambulatorial e Hospitalar e 

Controle e Avaliação – neste plano deve ser considerada a implantação na Central Marcação de 

Consultas.  

Estes planos estarão identificados nos quadros: Cronograma Físico e Desembolso Financeiro.  

 

4.2. MODELO DE GOVERNANÇA  

 

A governança do Projeto Básico é conjunto de dispositivos de gestão e instâncias de 

compartilhamento da decisão, que articula os três subprojetos de implantação à gestão do contrato. 

Sua finalidade é a convergência dos esforços das partes interessadas para a consecução do Projeto 

Básico e seus subprojetos. De forma secundária, a governança produzirá insumos para a atuação 

do gestor e do fiscal dos contratos.   

 

É um modelo hierárquico que concentra as decisões no Comitê Geral do Projeto e favorece o 

compartilhamento de informações em todas as instâncias. Tem como premissas a adequada 

disseminação das informações relevantes para a condução do Projeto Básico e seus subprojetos 

entre as instâncias e a elaboração de soluções realizada de forma horizontal e baixo para cima.  

 

 
Figura 1 – Modelo de Governança do projeto Básico e seus Subprojetos 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 74 de 290 
 página 74 de 290 

4.2.1. Funcionamento das Instâncias de Governança 
                  

Comitê Geral do Projeto: Instância superior de gestão do projeto Básico e seus subprojetos. Nesta 

instância, a CONTRATADA e o CONTRATANTE, manterão durante o desenvolvimento dos 

trabalhos, a necessária comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do projeto e a 

pactuação da condução das atividades de gestão e execução dos subprojetos e de gestão e 

fiscalização do Contrato.  

 

O CONTRATANTE convocará as reuniões do Comitê Geral do Projeto, para esse fim, por sua 

iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões considerar convenientes. As comunicações 

informais e/ou verbais deverão ser formalizadas por meio de mensagem eletrônica (e-mail).  

 

Caberá à Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde ASTIS/SMSA a coordenação e o 

secretariamento desta instância.  

 

As reuniões serão mantidas conforme agenda pré-estabelecida, sendo seus resultados registrados 

em atas formalizadas e assinadas. Tais atas serão tratadas como documentos comprobatórios das 

pactuações realizadas na condução dos trabalhos e poderão ser utilizadas no exercício das funções 

legais de gestão e fiscalização do contrato.  

Na dinâmica desta reunião sugere-se que: 

 

a) A CONTRATADA fará exposições complementares e específicas sobre o 

desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas 

propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre 

os seus requerimentos de orientações. 

b) O CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA as orientações necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços referente às matérias contidas na agenda da reunião, 

preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma. 

c) As reuniões necessárias deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado.  

 

Os custos de participação da CONTRATADA nestas reuniões deverão ser arcados por ela.  

 

Compete ao Comitê Geral do Projeto – CGP:  

 

a) Articular o acompanhamento dos subprojetos garantindo a sinergia entre eles. 

b) Indicar priorização das ações. 

c) Tratar demandas dos subprojetos. 

d) Apreciar e deliberar os Planos dos Subprojetos – definição da Linha de Base que será 

referência para a aferição do nível de serviço acordado. 

e) Apreciar e deliberar sobre os valores das entregas, quando houver particionamento dos 

entregáveis.   

f) Apreciar e deliberar sobre as Solicitações de Mudanças do Projeto Básico e dos 

subprojetos e Ordem de Serviço. 

g) Acompanhar o desempenho dos subprojetos, em destaque ao cumprimento do escopo, dos 

prazos e os desembolsos financeiros.  

h) Analisar riscos e propor ações preventivas ou mitigadoras.  

i) Elaborar orientações para a solução de problemas. 

j) Elaborar recomendações para a atuação do gestor e do fiscal do contrato. 

k) Aprovar a Proposta Técnica da CONTRATADA para atender demanda de serviço 

adicional executado por meio de Hora Técnica – emissão de Ordem de Serviço.  
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Compõem o CGP: 

 

a) Patrocinador do Projeto pelo CONTRATANTE 

b) Representante/Preposto da CONTRATADA  

c) Gerente de Projeto da CONTRATADA 

d) Gerente de Projeto do CONTRATANTE 

e) Representante da Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde/SMSA  

f) Representante da Assessoria de Planejamento/SMSA  

g) Representante da Empresa de Informação e Informática do Município de Belo Horizonte – 

PRODABEL 

h) Gestor do Contrato 

i) Fiscal do Contrato. 

 

Gerenciamento do Projeto 

 

O Gerenciamento do Projeto será adotado como estratégia de produção do objeto do contrato e se 

baseará nas boas práticas indicadas pelo Project Management Body of Knowledge – PMBOK, ou 

outra metodologia equivalente, em um nível de detalhamento que permita acompanhar, no 

mínimo, as atividades em cada fase e etapa e os recursos envolvidos, com as respectivas 

responsabilidades e será exercido de forma sinérgica pela CONTRATADA e pelo 

CONTRATANTE.  

 

Para cada subprojeto serão instituídas as rotinas de gerenciamento de projeto, assim como a 

produção dos seus próprios artefatos. O gerenciamento dos subprojetos deverá alimentar o 

gerenciamento do Projeto Básico, compondo uma visão macro e necessária para o 

acompanhamento previsto para o Comitê Geral do Projeto.  O gerente do projeto do 

CONTRATANTE contará com equipe de coordenadores de projetos e com os Comitês Técnicos 

que serão instituídos para cada subprojeto.  

 

A dinâmica do gerenciamento dos subprojetos contará com o protagonismo do gerente da 

CONTRATADA que deverá gerar relatórios ou ata das reuniões, no mínimo semanais, de 

acompanhamento dos subprojetos. Estas reuniões devem estar agendadas no plano de trabalho, ser 

presenciais, com periodicidade semanal, nas dependências do CONTRATANTE. Participarão das 

reuniões o Gerente de Projeto por parte da CONTRATADA e dos responsáveis pelo projeto por 

parte do CONTRATANTE. Caberá ao CONTRATANTE decidir sobre a participação dos 

integrantes do Comitê Técnico.   

 

Gerenciamento realizado pela CONTRATADA 

 

A CONTRATADA é obrigada a manter Gerente de Projeto, responsável pela chefia dos trabalhos, 

com capacidade para responder pelas partes técnicas e administrativa do contrato, bem como para 

assumir a representação da CONTRATADA perante o CONTRATANTE em assunto relativo à 

execução dos serviços. O Gerente de Projeto da CONTRATADA deverá desempenhar as funções 

aludidas até o encerramento do contrato (emissão do Aceite/Recebimento definitivo e término do 

período de garantia). Essas funções incluem as atividades abaixo, além das obrigações inerentes ao 

cargo de acordo com as melhores práticas de mercado: 

 

a) Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, avaliando o seu desenvolvimento e 

promovendo ações que assegurem o cumprimento dos resultados contratados. 

b) Prestar apoio técnico aos componentes de sua equipe. 

c) Orientar e/ou executar o detalhamento de rotinas de sistemas em geral e definir a melhor 

utilização dos recursos de software e hardware disponíveis.  
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d) Responder pela gestão de seus técnicos, coordenando as tarefas executadas e em execução.  

e) Garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e 

definidas pelo CONTRATANTE. 

f) Repassar o conhecimento necessário para a execução das tarefas previamente negociadas 

aos técnicos por ela alocados, que venham a desempenhá-las. 

g) Garantir nos prazos contratados a entrega dos serviços e documentação pertinente, que 

possa ser lida na plataforma usada pelo CONTRATANTE. 

h) Resolver conflitos, em conjunto com a equipe do projeto do CONTRATANTE. 

i) Elaborar uma sugestão de roteiros de teste de homologação, cujos resultados serão 

utilizados para homologação dos serviços. 

j) Manter organizada e disponível a documentação produzida no projeto. 

 

Gerenciamento realizado pelo CONTRATANTE 

 

A prestação dos serviços será acompanhada e monitorada pelo Gerente de Projetos do 

CONTRATANTE, ou designado por esta, com atribuição de fiscalizar o pleno cumprimento dos 

serviços contratados.  

 

Ao Gerente de Projeto do CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 

os serviços prestados, devendo a CONTRATADA refazê-los se for o caso, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. Incumbe ao Gerente de Projetos do CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e monitorar, por meio dos coordenadores de projeto, execução do objeto 

contratado quanto ao cumprimento dos prazos, baseando-se baseado na Linha de Base dos 

marcos definida no CGP.  

b) Apurar os indicadores de nível de serviço, registrar desvios e encaminhar para o fiscal do 

contrato para notificar a CONTRATADA sobre o descumprimento dos índices de nível de 

serviço acordado, solicitando os esclarecimentos necessários ou determinando as medidas 

a serem tomadas, juntando cópia do documento aos autos do processo administrativo.  

c) Avaliar e monitorar e registrar a execução do objeto contratado quanto ao cumprimento 

dos padrões de qualidade dos produtos conforme critérios de aceitação definidos. 

d) Aprovar planos de teste, aprovar resultado dos testes, aceitar os produtos entregues, 

registrar acompanhamento e emitir Termo de aceite, de acordo com o parecer dos Comitês 

Técnicos. 

e) Avaliar, monitorar e aprovar a implantação dos produtos e serviços do objeto contratado 

quanto ao cumprimento do plano de implantação, conforme aprovado e registrar 

ocorrências.  

f) Atestar, em conjunto com equipe da Prodabel e dos Comitês Técnicos, os documentos de 

cobrança emitidos pela CONTRATADA.  

g) Reportar a qualquer momento os riscos e obstáculos do projeto, buscando junto às equipes 

o direcionamento para a solução.  

h) Relatar qualquer irregularidade, omissão ou deficiência material ou técnica constatada na 

prestação dos serviços, através de notificação à CONTRATADA, solicitando os 

esclarecimentos necessários ou determinando as medidas a serem tomadas, juntando cópia 

do documento aos autos do processo administrativo e registrar.  

i) Propor à autoridade competente a aplicação de penalidades regulamentares e contratuais.  

j) Consolidar, manter organizada e disponível a documentação produzida no projeto. 

 

Comitês Técnicos 

 

Instâncias de acompanhamento e decisão operacional para a execução dos subprojetos. Serão 

constituídos três comitês, um para cada respectivo subprojeto, que serão coordenados por 

integrantes da equipe de gerenciamento do projeto pelo CONTRATANTE.  
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Compete aos Comitês Técnicos: 

 

a) Apoiar a coordenação dos subprojetos. 

b) Mobilizar a adesão dos usuários e gestores das unidades que usarão o sistema. 

c) Atuar como analista de negócio intermediando as necessidades dos processos e a 

elaboração da solução/sistema. 

d) Definir parâmetros e regras para o funcionamento da solução/sistema. 

e) Indicar participantes para apoiar a execução de atividades específicas. 

f) Apoiar a organização do treinamento do usuário do sistema. 

g) Homologar as entregas da CONTRATADA e indicar a sua condição para a emissão do 

aceite. 

 

Compõem os CT:   

 

a) Coordenador de Projeto do CONTRATANTE 

b) Representantes das áreas finalísticas do negócio – usuários-chave e gerentes funcionais 

c) Representante da Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde/SMSA  

d) Representante da Empresa de Informação e Informática do Município de Belo Horizonte – 

PRODABEL. 

e) Representante da equipe de Tecnologia da Informação do HOB, quando for o caso.  

 

Gestão do Contrato 

 

A gestão de contratos é uma exigência da Lei de Licitação 8.666/1993 e foi regulamentada no 

município pelo Decreto 15.185 de 04/04/2013. No contexto da Governança do Projeto, não existe 

a submissão das funções de gestão e fiscalização ao Comitê de Gestão do Projeto, mas sim, um 

alinhamento com essa instância para qualificar o exercício destas funções.  

 

Compete ao Gestor de Contrato, observado o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto nº 

15.185/2013:   

 

a) Autorizar a celebração de termo aditivo para a alteração do contrato. 

b) Autorizar a eventual celebração de termo aditivo para prorrogação do prazo do contrato, 

após exame qualitativo do produto ou serviço prestado pelo contratado.  

c) Aplicar penalidades, subsidiado pelas informações fornecidas pelo Fiscal do Contrato e/ou 

terceiro contratado nos termos do parágrafo único do art. 8º deste Decreto, ou fornecer 

subsídios ao agente público responsável por sua aplicação, nos termos do Decreto nº 

15.113, de 08 de janeiro de 2013.  

d) Decidir sobre a rescisão dos contratos. 

e) Analisar e responsabilizar-se por eventual necessidade de convalidação dos termos 

contratuais.  

 

§ 1º - O Gestor de Contrato deverá diligenciar no sentido de solicitar nova licitação ou propor a 

prorrogação do contrato vigente, de modo a evitar a interrupção de serviços públicos essenciais.  

 

Fiscal do Contrato  

 

Conforme Decreto Municipal 15.185 de 04/04/2013, o fiscal do contrato é o agente público 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos contratos.  
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A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e 

na sua ocorrência, não implica como corresponsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou 

prepostos.  

 

Compete ao Fiscal de Contrato:  

 

a) Acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos. 

b) Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato. 

c) Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a expensas da 

CONTRATADA, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

d) Receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes. 

e) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as 

especificações contidas no contrato. 

f) Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no contrato e 

instrumentos dele decorrentes. 

g) Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos. 

h) Atestar as notas fiscais e faturas. 

i) Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 

tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em 

face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público. 

j) Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto 

no contrato. 

k) Emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido. 

 

Equipe do Projeto 

 

Contratante  

 

Equipe de coordenação do projeto e seus subprojetos, composta por técnicos com perfil adequado 

e com capacidade de se relacionar com as partes interessadas do próprio CONTRATANTE, 

inclusive a equipe de TIC e equipes da CONTRATADA. Esta equipe deve ter poder de decisão 

operacional no projeto, estabelecida pelo CONTRATANTE.  

 

Equipe técnica que assume atividades de execução do projeto. Trata-se dos atores donos do 

negócio, gerentes funcionais e referências técnicas que representam as necessidades para a solução 

adquirida. Essa equipe deve estar disponível de acordo com a demanda operacional do projeto. 

Participa, também dessa equipe, analistas de sistemas para apoiar e validar a implantação da 

solução deste objeto, pela CONTRATADA.  

 

Contratada  

 

A equipe do projeto da CONTRATADA deve ser, minimamente, composta por profissionais 

indicados para alocação no projeto no ato de formalização do Contrato e em conformidade com o 

ANEXO VII. 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 79 de 290 
 página 79 de 290 

Recomenda-se que na composição da equipe para cada subprojeto, tenha no mínimo 60% 

(sessenta por cento) dos profissionais com experiência mínima de 3 (três) anos no 

desenvolvimento, customização ou implantação de sistema objeto desta licitação e serviços 

correlatos. 

 

Toda a equipe de profissionais que irá atuar no (sub) projeto deverá falar, ler e escrever 

fluentemente o português. 

 

4.2.2. Papéis e Responsabilidades 

 

Quadro 6 – Papéis e Responsabilidades 

 

PAPEL ENTIDADE RESPONSABILIDADE 

PATROCINADOR CONTRATANTE 
- Fornecer clareza e visão do projeto. 
- Garantir o cumprimento das responsabilidades financeiras e 
morais por parte do CONTRATANTE. 

COMITÊ GERAL DO 
PROJETO 

CONTRATANTE 
/ CONTRATADA 

- Envolver as partes interessadas, aprovar mudanças no projeto, 
suportar as atividades de gerenciamento de projeto e 
encaminhar no processo decisório da PMBH.  

ESCRITÓRIO DE 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

CONTRATADA 
- Centralizar e gerenciar todas as informações do projeto e 
fornecer relatórios sobre o andamento de todo o projeto aos 
Gerentes do CONTRATANTE. 

GERENTE DE PROJETO CONTRATANTE 

- Responsável pelo direcionamento das etapas e fases do projeto 
junto à CONTRATADA, garantindo a execução de todos os itens 
constantes no escopo do projeto. Relacionar e integrar as ações 
dos subprojetos. Intermediação entre CONTRATADA e demais 
atores das áreas de negócio e gestão da SMSA. Sua atuação será 
apoiada por equipe de coordenadores de projeto do 
CONTRATANTE.  

COORDENADOR DE 
PROJETO 

CONTRATANTE 
- Responsável pela gestão do trabalho dos subprojetos, 

exercendo os controles necessários. Apoiar p gerenciamento 
do projeto. 

GERENTE DE PROJETO CONTRATADA 

- Garantir o cumprimento de todos os itens e atividades do 
escopo do projeto em toda a sua abrangência incluindo Recursos 
Humanos, Cronograma, Escopo, Qualidade, Comunicação e 
Riscos. Além de direcionar as equipes operacionais nas frentes 
de trabalho. 
- Reportar os status do projeto ao CONTRATANTE, 
periodicamente. 

GESTOR DE CONTRATO CONTRATANTE 

- Profissional designado pelo o Titular do órgão contratante para 
exercer essa função em conformidade com o Decreto Municipal 
de BH 15.185/201, tais como: autorizar a celebração de termo 
aditivo contrato; aplicar penalidades, subsidiado pelas 
informações fornecidas pelo Fiscal do Contrato; decidir sobre a 
rescisão dos contratos; analisar e responsabilizar-se por eventual 
necessidade de convalidação dos termos contratuais. 

FISCAL DO CONTRATO  CONTRATANTE 

- Profissional designado pelo o Titular do órgão contratante para 
exercer essa função em conformidade com o Decreto Municipal 
de BH 15.185/201, tais como: acompanhar a execução contratual 
em seus aspectos qualitativos e quantitativos; registrar todas as 
ocorrências surgidas durante a execução do contrato;  
determinar a reparação defeitos ou incorreções resultantes de 
sua execução; operar todas as atividades da liquidação da 
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despesa; exigir e assegurar o cumprimento dos prazos 
previamente estabelecidos no contrato e instrumentos dele 
decorrentes;  comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, 
qualquer ocorrência que requeira tomada de decisões, em face 
de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;  emitir 
atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido. 

ANALISTA DE NEGÓCIO CONTRATANTE 

Responsável pelo acompanhamento e intermediação entre os 
analistas da CONTRATADA e usuários finais do CONTRATANTE, 
de acordo com a sua área de conhecimento e módulo para o 
qual foi designado. Deverá comunicar aos Coordenadores de 
Projetos eventuais ocorrências de riscos e problemas 
identificados na implantação. 

GERENTE CONTRATO CONTRATADA 
- Responsável por intermediar questões comerciais e contratuais 
junto ao CONTRATANTE visando garantir e equilíbrio 
econômico/financeiro do projeto. 

GERENTE FUNCIONAL CONTRATANTE 

- Garantir a integração dos Recursos Humanos de suas áreas ao 
projeto e acompanhar a execução das atividades dos módulos 
que estejam sob sua responsabilidade para que a implantação 
seja aderente aos processos de sua área. 

ANALISTAS DE 
IMPLANTAÇÃO 

CONTRATADA 

- Responsável por implantar as soluções de acordo com o 
escopo, além de documentar os parâmetros e procedimentos 
executados e capacitar os usuários finais nos processos 
sistêmicos. 

ANALISTA DE TESTE CONTRATADA 
- Responsável por testar as implementações antes da liberação 
para o teste integrado com os usuários e posterior homologação. 

ANALISTA DE 
INFRAESTRUTURA 

CONTRATADA 

- Responsável por configurar o ambiente de acordo com os 
requisitos para o perfeito funcionamento do sistema contratado. 
- Garantir a melhor performance possível dentro dos recursos 
fornecidos pelo CONTRATANTE. 

ANALISTA DE 
INFRAESTRUTURA 

CONTRATANTE 

- Responsável por validar e apoiar na implantação e manutenção 
do ambiente de acordo com os requisitos para o perfeito 
funcionamento do sistema contratado. 
- Apoiar a CONTRATADA para garantir a melhor performance 
possível dentro dos recursos fornecidos pelo CONTRATANTE. 

ANALISTA DE 
PROCESSOS 

CONTRATADA 
- Realizar o mapeamento dos processos, identificação e 
documentação dos Gaps para melhor aderência entre os 
processos e o sistema. 

DBA CONTRATADA 
- Responsável pela administração e manutenção dos recursos de 
banco de dados, garantindo segurança e performance a 
aplicação. 

DBA CONTRATANTE 
- Responsável por disponibilizar o ambiente de banco de dados 
adquirido e alinhar as políticas de performance e segurança 
junto ao DBA da CONTRATADA. 

USUÁRIO CHAVE/ 
PARAMETRIZADOR 

CONTRATANTE 

- Responsável por receber o Analista da CONTRATADA, fornecer 
informações sobre os processos, realizar os testes solicitados e 
executar a validação dos processos na sua conclusão. Deverá 
notificar aos Coordenadores do Projeto os erros e 
inconsistências identificados pelos usuários finais. Registrar os 
parâmetros necessários na configuração do sistema. 

MULTIPLICADOR CONTRATANTE 
- Responsável em apoiar a implantação o sistema junto aos 

usuários finais.  

USUÁRIO FINAL CONTRATANTE 
- Responsável pela operacionalização do sistema de acordo com 
os processos mapeados. Deverá notificar ao usuário chave 
eventuais erros e inconsistências identificados. 

INSTRUTOR CONTRATADA 
- Responsável por ministrar os treinamentos dos usuários no 
sistema. 
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4.3. GESTÃO DO TEMPO, DAS ENTREGAS E DOS DESEMBOLSOS FINANCEIROS 

 

4.3.1. Cronograma físico 

 

O objeto a ser contratado, composto por três itens, será executado conforme cronograma físico 

descrito a seguir. 

 

Quadro 7 – Cronograma físico dos itens que compõem o objeto 

 

Itens do objeto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Qte meses 

I – Implantação do SIGRAH         34 

II – Suporte e Manutenção         30 

III – Serviços Adicionais – BHST        64 

 

A execução de todo o objeto está estimada em 64 meses, sendo 34 destinados à implantação da 

solução tecnológica e 30 meses destinados à manutenção. A conclusão da implantação é condição 

para iniciar a manutenção, ou seja, a emissão do Termo de Aceite/Recebimento Definitivo da 

Implantação do SIGRAH representa a conclusão do item I do objeto e autoriza automaticamente o 

início da execução da Manutenção – item II.   

 

Para o Projeto Básico e seus subprojetos, correspondentes ao item I, propõe-se seu detalhamento 

em três cronogramas que serão a referência para a execução físico e financeira. Os prazos das 

etapas intermediárias da implantação poderão ser redimensionados a critério do 

CONTRATANTE, ou seja, pactuadas nas linhas de base mencionadas no item anterior, desde que 

não ultrapassem o prazo final requerido para o subprojeto e o para a execução do item I do objeto.  

A execução do item III – Serviços Adicionais/BHST – corresponderá aos períodos de execução 

dos itens I e II.  
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Quadro 8 – Subprojeto Módulo Hospitalar e Urgência 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planejamento (LB1) 1 ##                          

Mapeamento e desenho dos processos a serem 

informatizados nas UPAs e Complexo HOB
4 ## ## ## ##                      

Elaboração da especificação dos ambientes de 

Homologação/Treinamento e Produção
1 ##                          

Planejamento da Implantação HOB e UPA Piloto - (LB2) 1 ##

Preparação do Módulo Hospitalar nos ambientes de Data 

Center
 -                           

Disponibilização de ambiente de 

homologação/treinamento apartado do Data Center da 

Prodabel, em ambiente definido pela CONTRATADA

6    ## ## ## ## ## ##                

Disponibilização das Licenças SGHAR (licenças de 

Homologação)
3    ## ## ##                   

Disponibilização das Licenças SGHAR (Licenças de 

Produção)
11        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##       

Customizações da solução 6    ## ## ## ## ## ##                

Importação de Dados - povoamento das tabelas 

genéricas
1    ##                   

Desenvolvimento das Integrações gerais 6     ## ## ## ## ## ##               

Treinamento Equipe Técnica, 

Administrador/Parametrizador e multiplicadores
3 ## ## ##

Implantação UPA Padrão e UPA HOB  -                           

Instalação e configuração do SGHAR  no Data Center da 

CONTRATANTE, disponibilizando os ambientes de 

homologação/treinamento e de produção

2        ## ##                

Importação de dados - povoamento das tabelas 

especificas
1 ##

Parametrização Solução 2 ## ##

Treinamento multiplicadores 1

Treinamento usuário final UPA Padrão e UPA HOB 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em 

util ização pelos usuários finais e em condição para 

entrar em operação assistida. 

1

Operação Assistida UPA Padrão e UPA HOB 1 ##

Implantação Hospital HOB/Setores  -                           

Desenvolvimento das Integrações específicas 9        ## ## ## ## ## ## ## ## ##         

Parametrizações da solução 9        ## ## ## ## ## ## ## ## ##         

Importação de dados - povoamento das tabelas 

especificas
3        ## ## ##              

Treinamento multiplicadores 1

Treinamento usuário final HOB/Setores 8 ## ## ## ## ## ## ## ##

Implantação do sistema HOB/Setores 8

Operação Assistida HOB 3 ##

Hospital Nossa Senhora Aparecida  -      

Treinamento multiplicadores 1

Treinamento usuário final 4 ## ## ## ##

Implantação do sistema HNSA 4

Solução plenamente implantada na unidade, em 

util ização pelos usuários finais e em condição para 

entrar em operação assistida. 

1              ##         

Operação Assistida 1 ##

Núcleo Cirurgia Ambulatorial  -

Treinamento multiplicadores 1

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Implantação do Sistema Núcleo Cirurgia Ambulatorial 3

Solução plenamente implantada na unidade, em 

util ização pelos usuários finais e em condição para 

entrar em operação assistida. 

1                 ##        

Operação Assistida 1 ##

Planejamento da replicação da implantação nas UPAs - 

(LB3)
1 ##

UPAs (3, 4)  -

Treinamento multiplicadores 1

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em 

util ização pelos usuários finais e em condição para 

entrar em operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

UPAs (5, 6)  -

Treinamento multiplicadores 1

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em 

util ização pelos usuários finais e em condição para 

entrar em operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

UPAs (7, 8)  -

Treinamento multiplicadores 1

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em 

util ização pelos usuários finais e em condição para 

entrar em operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Suporte Remoto 19

Total 34

2019 2020 2021
Atividade Meses
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Quadro 9 – Subprojeto Modulo Ambulatorial 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planejamento (LB1) 1 ##                           

Mapeamento e desenho dos processos a serem 

informatizados Unidades Ambulatoriais
4 ## ## ## ##                       

Elaboração da especificação dos ambientes de 

Homologação/Treinamento e Produção
1 ##                           

Planejamento da Implantação Ambulatorial (LB2) 1 ##

Preparação do Módulo Ambulatorial nos ambientes de Data 

Center

Disponibilização de ambiente de homologação/treinamento 

apartado do Data Center da Prodabel, em ambiente definido 

pela CONTRATADA

6 ## ## ## ## ## ##

Disponibilização das Licenças  (l icenças de Homologação) 1 ##

Disponibilização das Licenças  (Licenças de Produção) 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Customizações da solução 8 ## ## ## ## ## ## ## ##

Importação de Dados - povoamento das tabelas genéricas 2 ## ##

Desenvolvimento das Integrações gerais 8 ## ## ## ## ## ## ## ##

Treinamento Equipe Técnica, 

Administrador/Parametrizador e multiplicadores
4 ## ## ## ##

Implantação Unidades Padrão  -

Instalação e configuração do SGHAR  no Data Center da 

CONTRATANTE, disponibilizando os ambientes de 

homologação/treinamento e de produção

2 ## ##

Parametrizações 4 ## ## ## ##

Importação de Dados específica - Unidade Padrão 2 ## ##

Treinamento usuário final 4 ## ## ## ##

Operação Assistida 1 ##

Planejamento da replicação da implantação nas Unidade de 

Saúde (LB3)
1 ##

Implantação Regional 1  -

Treinamento multiplicadores

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 2  -

Treinamento multiplicadores

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 3  -

Treinamento multiplicadores 1 ##

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 4  -

Treinamento multiplicadores 1 ##

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 5  -

Treinamento multiplicadores 1 ##

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 6  -

Treinamento multiplicadores 1 ##

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 7  -

Treinamento multiplicadores 1 ##

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 8  -

Treinamento multiplicadores 1 ##

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação Regional 9  -

Treinamento multiplicadores 1 ##

Treinamento usuário final 3 ## ## ##

Solução plenamente implantada na unidade, em util ização 

pelos usuários finais e em condição para entrar em 

operação assistida. 

1 ##

Operação Assistida 1 ##

Suporte Remoto 18 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Total 34

Atividades Meses
2019 2020 2021
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Quadro 10 – Subprojeto Módulo de Regulação 
 

 

4.3.2. Previsão de Desembolso Financeiro 

 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento da 

obrigação.   

 

Os desembolsos vão seguir as porcentagens descritas nos quadros a seguir com as previsões de 

desembolso. Para efeito de desembolso uma entrega/produto pode ser particionada em 

componentes e os pagamentos serão efetivados após a aprovação da conclusão de cada 

componente.  O particionamento deve ser pactuado no Comitê Geral do Projeto e identificado na 

Linha de Base aprovada.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planejamento (LB1) 1 ##                          

Elaboração da especificação dos ambientes de 

Homologação/Treinamento e Produção
1 ##                          

Planejamento da implantação dos módulos - 

Regulação Hospitalar e Ambulatorial  - (LB2)
1 ##

Implantação do módulo de regulação hospitalar  -                           

Disponibilização de ambiente de 

homologação/treinamento apartado do Data Center 

da Prodabel, em ambiente definido pela CONTRATADA

6 ## ## ## ## ## ##                    

Disponibilização das Licenças (50 licenças) 1 ##                         

Desenvolvimento das Integrações 13 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Parametrizações e customizações 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Disponibilização do restante das licenças 3          ## ## ##     

Treinamento 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Processo de Implantação 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Operação Assistida 1 ##

Implantação do módulo de regulação ambulatorial  -                           

Disponibilização de ambiente de 

homologação/treinamento apartado do Data Center 

da Prodabel, em ambiente definido pela CONTRATADA

2  ## ##                      

Disponibilização das Licenças (50 licenças) 1  ##                       

Desenvolvimento das Integrações 11  ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Parametrizações e customizações 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Disponibilização do restante das licenças 3            ## ## ##

Treinamento 7 ## ## ## ## ## ## ##

Processo de Implantação 7 ## ## ## ## ## ## ##

Importação de Dados 1 ##

Operação Assistida 1 ##

Suporte Remoto 13

Total 34

Atividade Meses
2019 2020 2021
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Quadro 11 – Previsão de Desembolso do Subprojeto/Módulo Hospitalar e Urgência 

 
 

Atividade Meses % Desembolso 

Planejamento (LB1) 1 4 

Mapeamento e desenho dos processos a serem informatizados nas UPAs e 

Complexo HOB 
4 

2 

Elaboração da especificação dos ambientes de Homologação/Treinamento e 

Produção 
1 

1 

Planejamento da Implantação HOB e UPA Piloto - (LB2) 1 1 

Preparação do Módulo Hospitalar nos ambientes de DataCenter  -   

Disponibilização de ambiente de homologação/treinamento apartado do Data 

Center da Prodabel, em ambiente definido pela CONTRATADA 
6 

1 

Disponibilização das Licenças SIGH (licenças de Homologação) 3 1 

Disponibilização das Licenças SIGH (Licenças de Produção) 11 10 

Customizações da solução 6 7 

Importação de Dados - povoamento das tabelas genéricas 1 2 

Desenvolvimento das Integrações gerais 6 6 

Treinamento Equipe Técnica, Admistrador/Parametrizador 3 1 

Treinamento equipe multiplicadorese coordenadores 7 3 

Implantação UPA Padrão e UPA HOB  -   

Instalação e configuração do SIGRAH  no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de homologação/treinamento e de produção 
2 

2 

Importação de dados - povoamento das tabelas especificas 1 1 

Parametrização Solução 2 2 

Treinamento usuário final UPA Padrão e UPA HOB 3 2 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação assistida.  
1 

2 

Operação Assitida UPA Padrão e UPA HOB 1 4 

Implantação Hospital HOB/Setores  -   

Desenvolvimento das Integrações específicas 9 3 

Parametrizações da solução 9 6 

Importação de dados - povoamento das tabelas especificas 3 3 

Treinamento usuário final HOB/setores 8 4 

Operação Assitida HOB 1 2 

Hospital Nossa Senhora Aparecida  -   

Treinamento usuário final  4 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação assistida.  
1 

2 

Operação Assitida 1 2 

Nucleo Cirurgia Ambulatorial     

Treinamento usuário final  2 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação assistida.  
1 

1 

Operação Assitida 1 2 

Planejamento da replicação da implantação nas UPAs - (LB3) 1 1 

UPAs (2,3)     

Treinamento usuário final  3 2 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação assistida.  
1 

2 

Operação Assitida 1 2 
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UPAs (4,5)     

Treinamento usuário final  3 2 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação assistida.  
1 

1 

Operação Assitida 1 2 

UPAs (6,7)     

Treinamento usuário final  3 2 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação assistida.  
1 

1 

Operação Assitida 1 1 

Suporte Remoto 19 5 

Total 34 100 

 

Quadro 12 – Previsão de Desembolso Subprojeto Módulo Ambulatorial 
 

Atividades  Meses % Desembolso 

Planejamento (LB1) 1 3 

Mapeamento e desenho dos processos a serem informatizados Unidades 

Ambulatoriais 
4 1 

Elaboração da especificação dos ambientes de Homologação/Treinamento e 

Produção 
1 1 

Planejamento da Implantação Ambulatorial (LB2) 1 1 

Preparação do Módulo Ambulatorial nos ambientes de DataCenter     

Disponibilização de ambiente de homologação/treinamento apartado do Data 

Center da Prodabel, em ambiente definido pela CONTRATADA 
6 3 

Disponibilização das Licenças  (licenças de Homologação) 1 1 

Disponibilização das Licenças  (Licenças de Produção) 14 4 

Customizações da solução 8 6 

Importação de Dados - povoamento das tabelas genéricas 2 3 

Desenvolvimento das Integrações gerais 8 6 

Treinamento Equipe Técnica, Admistrador/Parametrizador e Multiplicadores 4 3 

Treinamento  Multiplicadores / coordenadores 9 3 

Instalação e configuração do SIGHAR  no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de homologação/treinamento e de produção 
2 2 

Parametrizações 4 2 

Importação de Dados específica - Unidade Padrão 2 2 

Treinamento usuário final  4 2 

Operação Assitida 1 1 

Planejamento da replicação da implantação nas Unidade de Saúde (LB3) 1 1 

Implantação Regional 1  -   

Treinamento usuário final  3 2 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 3 

Operação Assitida 1 2 

Implantação Regional 2  -   

Treinamento usuário final  3 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 2 

Operação Assitida 1 1 

Implantação Regional 3  -   

Treinamento usuário final  3 1 
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Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 2 

Operação Assitida 1 1 

Implantação Regional 4  -   

Treinamento usuário final  3 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 4 

Operação Assitida 1 1 

Implantação Regional 5  -   

Treinamento usuário final  3 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 2 

Operação Assitida 1 1 

Implantação Regional 6  -   

Treinamento usuário final  3 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 2 

Operação Assitida 1 1 

Implantação Regional 7  -   

Treinamento usuário final  3 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 1 

Operação Assitida 1 1 

Implantação Regional 8  -   

Treinamento usuário final  3 1 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 4 

Operação Assitida 1 1 

Implantação Regional9  -   

Treinamento usuário final  3 2 

Solução plenamente implantada na unidade, em utilização pelos usuários finais 

e em condição para entrar em operação assistida.  
1 8 

Operação Assitida 1 2 

Suporte Remoto 18 5 

Total 34 100 

 

  Quadro 13 – Previsão de Desembolso do Subprojeto Módulo Regulação 
 

Atividade Meses 
Desembolso 

  

Planejamento (LB1) 1 2 

Elaboração da especificação dos ambientes de Homologação/Treinamento e 
Produção 

1 2 

Planejamento da implantação dos módulos - Regulação Hospitalar e Ambulatorial  
- (LB2) 

1 2 

Implantação do módulo de regulação hospitalar  -   

Disponibilização de ambiente de homologação/treinamento apartado do Data 
Center da Prodabel, em ambiente definido pela CONTRATADA 

6 2 

Disponibilização das Licenças (50x licenças) 1 2 

Desenvolvimento das Integrações 13 9 

Parametrizações e customizações 9 7 

Treinamento 10 5 
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Processo de Implantação 9 11 

Disponibilização do restante das licenças 3 5 

Operação Assistida 3 1 

Implantação do módulo de regulação ambulatorial  -   

Disponibilização de ambiente de homologação/treinamento apartado do Data 
Center da Prodabel, em ambiente definido pela CONTRATADA 

2 1 

Disponibilização das Licenças (50x licenças) 1 1 

Desenvolvimento das Integrações 11 9 

Parametrizações e customizações 9 8 

Treinamento 7 5 

Processo de Implantação 7 11 

Importação de Dados 1 1 

Disponibilização do restante das licenças 3 8 

Operação Assistida 3 8 

Suporte Remoto 13 0 

Total 34 100 

 

Os cronogramas poderão ser revistos, a critério do CONTRATANTE, na etapa de Planejamento 

do Projeto e/ou nos momentos de pactuação das Linhas de Base, desde que não ultrapassem o 

prazo final estabelecido para o projeto – 34 meses. 

 

4.4 DEMAIS AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE – PROJETOS (SUB) E 

CONTRATOS 

 

O Monitoramento e controle se baseará na produção das instâncias de governança conforme 

supracitado. Um importante dispositivo de comunicação é o Relatório de Acompanhamento e 

deverá ser adotado pelo gerenciamento do projeto. 

 

Nos relatórios de acompanhamento devem constar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a) Acompanhamento do cronograma, com um comparativo entre as atividades planejadas 

para o período e as atividades executadas no período. Atividades que não tenham sido 

executadas conforme o planejamento deve ser acompanhado de justificativa. Caso a 

justificativa seja acatada pelo CONTRATANTE, um novo prazo deve ser acordado em 

conjunto.  

b) Plano de trabalho atualizado contendo, quando necessário, os ajustes relativos ao 

cronograma, à alocação de recursos, à prioridade de execução de tarefas e à mudança de 

requisitos. Estes ajustes devem ser justificados pelo Gerente do Projeto da 

CONTRATADA e devem ser aprovados pelos responsáveis pelo projeto por parte do 

CONTRATANTE, antes de serem executados. 

c) Análise de impacto e riscos referente às possíveis mudanças no projeto que vierem a ser 

solicitadas pelo CONTRATANTE. 

d) Análise de quaisquer outros riscos inerentes ao projeto, apresentando um plano de ação 

para a mitigação / eliminação dos mesmos. 

e) A referida análise de impacto e riscos deverá ser realizada sempre que o CONTRATANTE 

assim solicitar. As solicitações de mudanças serão encaminhadas ao Gerente de Projeto por 

parte da CONTRATADA. Este deve providenciar uma análise de impacto e riscos que 

deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

f) Descrição do impacto da mudança sobre os produtos do projeto. 
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g) Impacto no cronograma do projeto, incluindo o impacto em outras atividades. 

h) Análise de riscos oriundos da mudança. 

 

O CONTRATANTE executará serviços de auditoria, verificação e monitoramento da prestação 

dos serviços. Nesse caso, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso às suas dependências, 

equipamentos e a toda documentação e base de dados vinculados ao serviço objeto deste 

instrumento e Anexos necessários à realização dos trabalhos de fiscalização. 

 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Os serviços serão executados, preponderante, nas instalações do CONTRATANTE, nos seguintes 

endereços: Secretaria Municipal de Saúde – SMSA, na Av. Afonso Pena, 2336, Funcionários e 

Prodabel, e na Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçaras, ambos em Belo Horizonte e nas 

unidades relacionadas no ANEXO V.  

 

As instalações dos produtos decorrentes da execução do objeto devem ser sempre realizadas no 

ambiente do Data Center da Prodabel.  

 

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES 

 

6.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Conforme cláusula sétima do Contrato.  

 

6.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Conforme cláusula oitava do Contrato.  

 

7. PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE – SIGILO DA INFORMAÇÃO 

 

A CONTRATADA fica responsável pela manutenção, sigilo e segurança dos dados a que tiver 

acesso. A CONTRATADA e seus prepostos respondem civil e criminalmente pela adulteração, 

divulgação ou má utilização de dados e informações do CONTRATANTE.  

 

A CONTRATADA e seus empregados deverão manter sigilo quanto às informações contidas em 

documentos, papéis e arquivos gravados mediante meio magnético, e em qualquer material 

manipulado para realização dos serviços, dedicando especial atenção à sua guarda, assumindo 

total responsabilidade sobre o sigilo.  

 

A CONTRATADA deverá zelar pela guarda e conservação dos documentos que forem colocados 

à sua disposição pelo CONTRATANTE, devolvendo-os nas mesmas condições em que lhe foram 

entregues para a prestação de seus serviços.  

 

A CONTRATADA obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais”, o Processo de 

Software da PBH / CONTRATANTE e quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, 

códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos aos serviços ora 

contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste ajuste, não podendo revelá-los 

ou facilitar a sua revelação a terceiros. 
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8. DIREITOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO E PROPRIEDADE DO SOFTWARE 

 

O software estará sob uma licença de uso perpétuo e restrito ao CONTRATANTE, protegidos por 

direitos autorais e de propriedade da CONTRATADA. A cópia, redistribuição, engenharia reversa 

e modificação do software proprietário são proibidas. 

 

9. GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS  
 

A garantia dos serviços e produtos se baseia na obrigação da CONTRATADA de entregar os 

produtos livres de defeitos e adequados de acordo com as legislações vigentes, obrigando-se a 

substituir/corrigir/reparar, de imediato, se algum defeito for constatado.   
 

A garantia para os serviços prestados e produtos entregues será obrigatória durante toda a vigência 

do contrato/em tempo do projeto e durante 90 dias após seu término.     
 

A garantia cobre todos os eventuais erros ou falhas e, ainda, porventura adequações legais, 

identificados e migração do sistema (atualização) para a versão/release mais atualizada do (s) 

software (s) utilizado (s) tanto no ambiente de homologação, treinamento e produção, sem ônus 

para o CONTRATANTE. 
 

Os vícios identificados após a entrega de determinado serviço/produto ou após o Aceite, deverão 

ser sanados pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 

Durante o período da garantia, o serviço de suporte e manutenção se manterá nas condições 

realizadas durante a vigência do contrato, mas voltados para captar solicitação de reparo. 
 

A demanda para o reparo, também compreendida como manutenção corretiva, será realizada de 

acordo com a definição de prioridade, ajustada previamente entre o CONTRATANTE e 

CONTRATADA e em conformidade com o nível de serviço acordado (SLA) conforme ANEXO 

III.  
 

10. MÉTRICA E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 

Para o item I do objeto, implantação do SIGRAH, os serviços realizados e os produtos entregues 

serão avaliados pelas equipes técnicas do CONTRATANTE, valorados conforme desembolso pré-

estabelecido e aplicados os níveis de serviços acordados (SLA) descritos no ANEXO III, se for o 

caso.  
 

O item II, manutenção e suporte, se baseará em mensalidade pré-fixada, na qual incidirá a 

cobrança de multa resultante da aplicação de penalidade do SLA, se for o caso.  
 

O item III, serviços adicionais ofertados por meio de hora de serviços técnicos, serão remunerados 

conforme valores estipulados na Ordem de Serviço e aplicação do SLA, se o for o caso.  
 

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/ACEITE 
 

11.1. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ENTREGUE 
 

Os produtos e serviços objetos desta licitação serão recebidos e aceitos: 
 

Item I – Implantação do SIGRAH 
 

Para aceitação dos produtos entregáveis serão feitos testes de aceitação a serem executados por 

equipe definida pelo CONTRATANTE e acompanhamento de profissionais da CONTRATADA.   
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a) Provisoriamente, pelo Comitê Técnico de cada subprojeto designado pelo 

CONTRATANTE. Este recebimento/aceite visa atestar a conformidade do produto/entrega 

com o previsto, ou seja, confere e atesta a conformidade com a especificação e demais 

condições para o fornecimento e execução estabelecidos por este Projeto Básico e demais 

Anexos.  

 

b) Parcialmente, pela Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde da SMSA, por 

meio do Gerente do (Sub) Projeto e em conjunto com a PRODABEL. Esse 

recebimento/aceite se baseará no parecer emitido pelo Comitê Técnico – Termo de 

Recebimento/Aceite Provisório -, referido no subitem anterior, e agregará a verificação da 

compatibilidade do produto/entrega com a especificação técnica, conferindo a quantidade, 

qualidade e o valor monetário. Na oportunidade, se for o caso, aplica-se o Nível de Serviço 

Acordado (SLA) correspondente e indica-se a execução de penalidade. Em resumo, trata-

se do atestamento da liquidação da despesa, considerando a comprovação e aceitação dos 

produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados e sua formalização mediante emissão de 

um Termo de Recebimento/Aceite Parcial, utilizado para efeito de faturamento.  

 

c) Definitivamente, pela Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde da SMSA 

conjuntamente com a PRODABEL, após conclusão do item I do objeto contratado. Para 

emissão do Termo de Recebimento/Aceite Final a solução CONTRATADA deverá estar 

implantada em todas as unidades de saúde definidas no escopo e todos os requisitos 

funcionais e não funcionais implementados e o seu uso assegurado no ambiente de 

produção do Data Center da Prodabel.  

 

A emissão do aceite provisório de cada entrega será realizada, por técnicos do Comitê Técnico do 

CONTRATANTE, por subprojeto, no ambiente de homologação, e baseando-se em um conjunto 

de testes elaborado pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, conforme definido em um 

Plano de Teste, tendo como referência os requisitos dos ANEXOS A B, C e D do deste Projeto 

Básico. 

 

A emissão do aceite parcial de cada entrega será realizada, por técnicos do CONTRATANTE 

aferindo quantidade e qualidade, se baseando no Aceite/Recebimento Provisório ou por meio de 

testes elaborado pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, tendo como referência os 

requisitos dos ANEXOS A, B, C e D deste Projeto Básico ou outro artefato, quando for o caso, e, 

também, a aferição dos níveis de serviço, conforme Anexo III. 

 

Os aceites, provisório e parcial, não atribuem condição de encerramento/conclusão ao item 

entregue. Observa-se que são esperadas alterações em itens entregues e aceitos, provisório e 

parcialmente, decorrentes da implementação/implantação incremental de requisitos de uma 

solução única e integrada, com muitas funcionalidades inter-relacionadas, com alta complexidade 

e sem condição de antecipar, de forma absoluta, todas as repercussões possíveis do processo 

incremental de implantação.  Sendo assim, ao se identificar a necessidade de realizar adequação, 

ajuste ou evolução em um item entregue e aceito na condição de provisório ou parcial, ela deverá 

será tratada pela CONTRATADA e não poderá ser pleiteada como retrabalho ou novo escopo. 

Trata-se de adequações necessárias decorrentes e esperadas do processo incremental de 

implementação e implantação e devem ser absolvidas pela CONTRATADA sem gerar 

adimplemento extra.   

 

Para a emissão do aceite definitivo da solução serão necessários: 1) a conclusão da execução de 

todo o conjunto de requisitos previstos nos três subprojetos/módulos e sua homologação no 

ambiente de produção, conferindo o seu pleno funcionamento. A homologação se baseará em um 

conjunto de testes elaborado pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE tendo como 
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referência os requisitos do ANEXOS A, B, C e D deste Projeto Básico ou outro artefato, quando 

for o caso. 2) Implantação concluída em todas as unidades previstas. 3) Ambientes de treinamento, 

homologação e produção espelhados, disponíveis e em pleno funcionamento. 4) Entrega de toda a 

documentação indicada.   

 

O CONTRATANTE emitirá o termo de aceite, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o 

recebimento do produto.  

 

O CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento efetuado ou o serviço 

prestado em desacordo com este instrumento e seus Anexos. A rejeição, mesmo parcial, não 

permitirá a emissão de Termo de Aceite/Recebimento, pois não serão aceitos recebimentos com 

registro de ressalva. 

 

A CONTRATADA para prestar os serviços e fornecer o objeto desta licitação deverá substituir ou 

refazer, às suas expensas e sem ônus para o CONTRATANTE, no prazo estabelecido pelos Níveis 

de Serviços Acordados (SLAs) – Anexo III, contadas da comunicação escrita do 

CONTRATANTE, os produtos que porventura apresentarem defeito ou incorreção em sua forma 

de apresentação ou os serviços prestados em desacordo com este instrumento e seus Anexos.  

 

Ainda que recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 

CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança dos produtos fornecidos e serviços por ela 

prestados ao CONTRATANTE, conforme item da Garantia dos Produtos e dos Serviços. 

 

12. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

A CONTRATADA deverá produzir e entregar, nos prazos estipulados, os documentos e manuais 

definidos, em meio eletrônico, em português, respeitando as seguintes orientações: 

 

a) Documentação do mapeamento dos processos – conforme detalhamento do item 3 deste 

Projeto Básico. 

b) Documentação de Implantação: Plano de Implantação, manuais de instalação e da 

preparação do ambiente, contendo instruções para todos os procedimentos de instalação 

relativos ao sistema. Neste documento deverão estar registradas as responsabilidades da 

CONTRATADA e do CONTRATANTE, incluindo a Prodabel.   

c) Documentação das customizações e integrações realizadas, em português.  

d) Documentação referente a rotinas de produção, em português.  

e) Documentação de Suporte Técnico: orientações para gestão dos chamados.  

f) Ajuda on line em português.  

g) Demais documentos necessários para o gerenciamento do projeto e para apoiar os usuários 

técnicos, parametrizadores/administradores, multiplicadores e usuário final. 

h) Documento comprobatório do fornecimento de licenças na condição de perpétua, para a 

solução tecnológica principal e outras secundárias que são necessárias para o seu pleno 

funcionamento. Neste documento, para cada licença, deve ser identificada a quantidade e 

descrição qualitativa contendo: nome, versão e fornecedor.  

 

Disponibilizar toda a documentação do Projeto em mídia digital e em conformidade com os 

Requisitos Não Funcionais, Anexo D do Projeto Básico. 
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 Item II – Suporte e manutenção  

 

A prestação dos serviços compreendidos no Item II – Suporte e Manutenção – é de natureza 

continuada e interrupta, iniciados automaticamente na data de emissão do Aceite/Recebimento 

Definitivo do item I do objeto contratado.  

 

O faturamento será mensal e a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a Nota 

Fiscal/Fatura, até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação de serviço, em 

conformidade com a aferição do Indicador de Suporte Técnico (ISUT) sobre os chamados 

registrados descrito no Anexo III ou do Indicador de Cumprimento de Prazo dos Marcos (ICPM) 

para os casos de manutenção adaptativa e para a atualização.  

 

O chamado de atendimento para suporte e manutenção do SIGRAH será aberto em ferramenta de 

gestão de demandas e sua tramitação será monitorada pela CONTRATADA e pelo 

CONTRATANTE.  

 

A referida ferramenta será utilizada para a medição da produção e aplicação da métrica indicada 

nos SLAs, obtendo assim o valor do faturamento mensal. 

 

Para aceitação do atendimento serão feitos testes de aceitação a serem executados por equipe 

definida pelo CONTRATANTE e acompanhados pelos profissionais da CONTRATADA. Os testes 

de aceitação são aqueles em que o usuário final experimenta, pela última vez, à solução antes da 

mesma entrar em produção.  

 

As definições complementares sobre o do ciclo de vida do chamado, situações, regras de 

atualização da situação, gerenciamento e suas implicações na aferição ISTU, assim como fluxos e 

responsáveis nos processos de medição e faturamento, devem ser detalhadas posteriormente e 

acordadas no âmbito do Comitê Geral do Projeto.  

 

Item III – Serviços Adicionais – Banco de Horas de Serviços Técnicos  

 

Os serviços adicionais serão executados mediante emissão de Ordem de Serviço autorizada pelo 

gerente do projeto, gestor e fiscal de contrato pelo Contratante e pelo preposto da Contratada.  

 

A OS deve descrever o escopo do serviço a ser prestado, produto a ser entregue, a quantidade de 

horas e o prazo destinados à sua consecução, bem como a nomeação dos responsáveis pela 

emissão do Aceite/Recebimento provisório, quando seu escopo não for estiver contido nos 

subprojetos/módulos.  

 

Para a emissão da Ordem de Serviço é obrigatória a aprovação pelo Comitê Geral do Projeto da 

Proposta Técnica, elaborada pela CONTRATADA, descrevendo o planejamento para atender a 

demanda e contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:  

 

 Escopo detalhado 

 Cronograma 

 Produtos e artefatos que serão entregues  

 Equipe técnica responsável  

 

É permitido o particionamento das entregas, com prazos e valores correspondentes.  

 

A Proposta Técnica e a aprovação do CGT devem ser anexadas à Ordem de Serviço.  
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Incidirá sobre a OS os SLAs aferidos por meio do Indicador de Cumprimento de Prazo dos 

Marcos (ICPM) e do Indicador de Defeitos no Software (IDS) descritos no Anexo III. 

 

Serão emitidos os aceites/recebimentos provisórios e parciais para fim de liquidação da despesa, 

conforme descrito para o Item I.  

 

13. TREINAMENTO   

 

A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma Proposta de Treinamento 

presencial e de ensino a distância sem tutoria (EAD – off line), na oportunidade acordada (linha de 

base) no Comitê Geral do Projeto. 

 

13.1 TREINAMENTO PRESENCIAL  

 

O treinamento presencial será realizado nos prazos acordados, fornecendo antecipadamente, em 

meio digital e em formato editável, o material didático, respeitando as seguintes orientações:  

 

a) material didático para treinamento, em português e garantindo o direito autoral de 

terceiros; 

b) apresentações, filmes e outros recursos áudio visuais, em português; 

c) o material didático deverá conter todas as informações, os testes, os exemplos, a 

documentação técnica e os exercícios necessários ao bom acompanhamento das 

aulas, dispensando a utilização de qualquer outra bibliografia de apoio;  

d) material didático deve ser validado pelo CONTRATANTE; 

e) entrega do material em meio digital e sem limitação de uso pelo CONTRATANTE. 

 

A proposta de Treinamento Presencial será aceita após atender aos seguintes requisitos: 

 

1) abranger os quatro segmentos de público-alvo 

 

  equipe técnica do CONTRATANTE: composta por profissionais de tecnologia da 

informação e comunicação que atuarão na manutenção da solução no ambiente do 

Data Center da Prodabel.  

 Administradores e parametrizadores do sistema: usuário donos do negócio e 

responsáveis pelas padronizações que serão aplicadas no sistema.   

 Multiplicadores (coordenadores e técnicos de informática): usuários apoiadores das 

atividades de treinamento do usuário final e da implantação. 

 Usuário final: o profissional que utilizará o sistema no atendimento ao usuário do 

SUS, nas atividades processuais vinculadas à oferta dos serviços e no 

gerenciamento e gestão dos serviços e unidades de saúde. Caberá à 

CONTRATADA o treinamento dos usuários finais das Unidades Ambulatoriais 

Assistenciais. Caberá aos multiplicadores o treinamento dos usuários finais das 

Unidades administrativas (Diretorias Regionais e SMSA) e dos agentes 

comunitários de saúde e agentes de endemias.  

 

2) Conter os seguintes tópicos:  

 

 conteúdo do curso/treinamento que deverá ser apresentado de forma detalhada, 

especificando os assuntos que serão estudados e a carga horária, adequados para 

cada segmento de público-alvo.   



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 95 de 290 
 página 95 de 290 

 A cada assunto especificado no conteúdo programático, será atribuída uma carga 

horária específica, pré-requisito e perfil recomendado para os alunos.  

 Deverão ser indicados os conhecimentos e a formação básicas indispensáveis para 

que o aluno possa atingir o rendimento desejado. 

 Currículo dos instrutores comprovando a sua experiência no treinamento em 

módulos da solução de SIGRAH. 

 

3) Apresentar cronograma e proposta de organização de treinamentos presenciais 

considerando os seguintes horários: 

 

 O treinamento presencial da equipe do CONTRATANTE, dos 

administradores/parametrizadores e dos multiplicadores será realizado em local 

indicado pelo CONTRATANTE, em turmas com até 20 alunos, no horário de 07h 

às 18h. 

 O treinamento presencial dos usuários finais deverá ocorrer na própria unidade de 

saúde (in-locco), no horário de 07h às 23h para unidades que funcionam 24 horas 

(Complexo HOB, UPAs, Central de internação) ou apenas no turno noturno, como 

o SUP e de 07 às 19h para as demais unidades, em turmas com no máximo 3 

pessoas. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar um conteúdo específico de treinamento presencial para cada 

segmento, relativo à administração e ao uso da solução, respectivamente. O treinamento dos 4 

(quatro) segmentos de público-alvo deve contemplar as três temáticas:  

 

 conhecimento geral e a utilização do SIGRAH; 

 treinamento mais profundo e específico para a área de atuação do treinando; 

 visão integrada com as áreas de trabalho afins.  

 

A proposta de treinamento presencial para os quatro segmentos de público-alvo deverá ser 

aplicada em situação de simulação da situação real de trabalho nos respectivos módulos.    

 

Equipe técnica da Prodabel 

 

A proposta de treinamento presencial destinado à equipe técnica tem como objetivo dar aos 

participantes uma visão completa da solução SIGRAH e de suas funções, considerando como 

resultado a aquisição de conhecimento sobre:  

 

 arquitetura de dados do Sistema,  

 estrutura de tabelas e relacionamentos,  

 edição de conteúdo de tabelas,  

 criação e alteração de rotinas operacionais dos usuários,  

 parametrização geral do sistema, incluindo sistema de segurança e distribuição de 

senhas, 

 gerenciamento das integrações, 

 geração de relatórios e 

 rotinas de atualização do sistema, controle de versionamentos e geração de 

backups. 

 

Ao final do treinamento a equipe técnica deverá:  possuir uma visão global de funcionamento e 

das integrações da solução; compreender o ambiente tecnológico associado à solução e o processo 

adequado para parametrização, execução de atualizações; utilizar plenamente o sistema ofertado, 
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com todas as suas funcionalidades e recursos, inclusive geração de relatórios e extração de dados. 

Esse treinamento deverá ser ministrado a até 50 (cinquenta) profissionais da equipe técnica do 

CONTRATANTE.  

 

Administradores/parametrizadores 

 

A Proposta de Treinamento Presencial destinado aos administradores indicados pelo 

CONTRATANTE, tem como objetivo prepará-los para parametrização, configuração e 

monitoração da Solução. Esse treinamento deverá ser ministrado a até 50 (cinquenta) profissionais 

do CONTRATANTE.  

 

Multiplicadores 

 

Proposta de Treinamento Presencial destinado aos multiplicadores indicados pelo 

CONTRATANTE, tem como objetivo prepara-los para operar de forma plena a Solução, de modo 

a utilizar todos os recursos existentes em cada módulo, de acordo com sua área de atuação; exercer 

o papel de multiplicadores na SMSA, com a finalidade de repetir o treinamento recebido aos 

usuários finais da Solução quando se fizer necessário e monitorar a utilização após o processo de 

implantação.  Esse treinamento deverá ser ministrado a até 250 (duzentos e cinquenta) 

multiplicadores do CONTRATANTE.  

 

Usuário final 

 

A Proposta de Treinamento Presencial destinado aos usuários finais tem como objetivo prepara-

los para operar de forma plena a Solução, de modo a utilizar todos os recursos existentes em cada 

módulo, de acordo com sua área de atuação, e deve capacitar o número de usuários, conforme 

descrito abaixo:  

 

 Usuário final do módulo hospitalar: 5.100 pessoas. 

 Usuário final do módulo ambulatorial: 10.100 pessoas. 

 Usuário final do módulo de regulação: 450 pessoas. 

 

A CONTRATADA deverá disponibilizar o ambiente de treinamento do SIGRAH, considerando 

sua instalação e configuração. Este ambiente será utilizado nos processos de treinamento 

conduzidos diretamente pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, por meio dos 

multiplicadores.  

 

O CRONOGRAMA e a formação das turmas dos treinamentos presenciais serão agendados 

conforme a disponibilidade de horários e locais dos usuários do CONTRATANTE.  

 

Será de responsabilidade do CONTRATANTE a montagem das salas de treinamento, contendo 

estações locais, mobiliário e estrutura lógica e elétrica necessárias ao treinamento. Para a equipe 

técnica, administradores/parametrizadores e multiplicadores, as salas terão capacidade para até 20 

alunos e no caso do usuário final (in-locco), as salas terão em média três estações de trabalho. 

 

Para cada treinamento presencial realizado, a CONTRATADA deverá emitir lista de presença 

contendo no mínimo, título do treinamento, público-alvo, carga horária, período da realização e 

identificação do treinando, unidade e setor, com sua assinatura confirmando a presença. 

 

O CONTRATANTE fará a avaliação do grau de satisfação dos treinamentos, num processo a ser 

definido em tempo de projeto.  
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Na conclusão satisfatória do Treinamento Presencial, o CONTRATANTE emitirá um Termo de 

Aceite/Recebimento de Treinamento Presencial. 

 

13.2 MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA – EAD 

 

Adicionalmente ao treinamento presencial a CONTRATADA deverá elaborar treinamento para 

auto estudo e sem tutoria – EaD, para o usuário final, em português, considerando todas as 

funcionalidades e módulos contratados e implantados. Este tipo de treinamento será fornecido em 

plataforma web. 

O acesso ao conteúdo na condição EaD deverá ficar disponível por tempo indeterminado – 

perpétuo, podendo ser acessado por usuários das unidades de saúde e usuários “externos” ao 

complexo regulador, tais como: unidades solicitantes e executantes da rede própria ou 

terceirizadas e municípios solicitantes.   

 

Durante a vigência do contrato o conteúdo da modalidade EaD deve ser mantido atualizado, 

repercutindo a atualização de versão da solução tecnológica adquirida.  

 

14. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AIH Autorização de Internação Hospitalar 

APAC Autorização de Procedimento Ambulatorial 

ARU Assessoria da Diretoria de Atenção ao Usuário 

ASTIS Assessoria de Tecnologia e Informação da SMSA-BH 

BD Banco de Dados 

BPA-C Boletim de Produção Ambulatorial - Consolidado 

BPA-I Boletim de Produção Ambulatorial - Individual 

BPMN Business Process Modeling Notation (Notação de Modelagem de Processos de 

Negócio) 

BHST Banco de Horas de Serviço Técnico 

CCG Câmara de Coordenação Geral 

CCIH Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

CEM Centro de Especialidades Médicas 

CEO Centro de Especialidades Odontológicas 

CEREST Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

CERSAM Centro de Referência em Saúde Mental 

CERSAM-AD Centro de Referência em Saúde Mental - Álcool e Drogas 

CERSAMI Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil 

CFM Conselho Federal de Medicina 

CGP Comitê Geral do Projeto 
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CIHA01 Coleta da Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (Aplicativo 

do Ministério de Saúde) 

CIHA02 Processamento da Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial 

(Aplicativo do Ministério de Saúde) 

CINT Central de Internação de Belo Horizonte 

CMC Central de Marcação de Consultas 

CMD Conjunto Mínimo de Dados 

CME Central de Material Esterilizado 

CMDI Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem 

CMO Centro Municipal de Oftalmologia 

CND Certidão Negativa de Débito 

CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

COMPLAB Sistema de Gestão de Laboratório da empresa MEDTE 

CREAB Centro de Referência em Reabilitação 

CRIE Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais 

CS Centro de Saúde 

CT Comitê Técnico 

CTA Centro de Testagem e Aconselhamento 

CTI Centro de Tratamento Intensivo  

CTR Centro de Treinamento e Referência  

EAD Educação à Distância 

Desenho de Processo Registro gráfico do processo de trabalho 

EAP Estrutura Analítica do Projeto  

e-SUS SUS eletrônico 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

GSAS Gerência de Soluções de Negócio e Qualidade 

HNSA Hospital Nossa Senhora Aparecida 

HOB Hospital Odilon Behrens 

HST Horas de Serviço Técnico 

IAR Indicador de Atendimento Realizado  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICPM Indicador de Cumprimento de Prazo Manutenção 

ICPT Indicador de Comprimento de Prazo Total 
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IDS Indicador de Defeitos no Software 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

LIS Sistema de Informação de Laboratório 

Manter Inserir, alterar e excluir dado. 

Manutenção Adaptativa São eventuais melhorias necessárias, incluindo atualização e manutenção do 

sistema de forma a mantê-lo em conformidade com as exigências legais 

Manutenção Corretiva São eventuais manutenções no sistema para correção de defeitos ou 

comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento, 

sem inserção de novas funcionalidades 

Manutenção Evolutiva São as possíveis evoluções e correções tecnológicas a serem implementadas no 

software principal após a entrada da solução em produção através da utilização 

de banco de horas de Serviço Técnico Especializado.  

Middleware  Middleware ou mediador, no campo da computação distribuída, é um 

programa de computador que faz a mediação entre software e demais 

aplicações. É utilizado para mover ou transportar informações e dados entre 

programas de diferentes protocolos de comunicação, plataformas e 

dependências do sistema operacional 

MS Ministério da Saúde 

NGS2 Nível de Garantia de Segurança 2 

Operação Assistida Consiste em apoiar os usuários no seu dia-a-dia de uso do sistema para retirar 

eventuais dúvidas por um determinado tempo estabelecido, após a implantação 

total do sistema  

OPME Órteses, próteses e materiais especiais 

OS Ordem de Serviço 

PACS Sistema de processamento, armazenamento e comunicação de imagens 

médicas 

PBH Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

PIUBS Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde 

PMI Instituto de Gerenciamento de Projetos / Project Management Institute 

PMP  Profissional Certificado de Gerenciamento de Projetos / Project Management 

Professional 

TDC-PROC Verificação de processos 

PRODABEL Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte 

PSP Processo de Software da Prefeitura 

RAAS Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde 

RAAS-AD Registro das Ações de Saúde da Atenção Domiciliar 

RAAS-PSI Registro das Ações de Saúde Psicossocial 

RIS Sistema de Informação em Radiologia 
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RMI Rede Municipal de Informática 

ROT Recursos Oriundos do Tesouro (Municipal) 

SAE Sistematização da Assistência à Enfermagem 

SALUS Sistema de agendamento de consultas  

SAME Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  

SBIS Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 

SERVIMAGEM PACS (Sistema de Arquivamento de Imagens Médicas) 

SGBD Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

SIGRAH Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e Regulação 

SAI Sistema de Informação Ambulatorial 

SIH Sistema de Informação Hospitalar 

SISAIH01 Sistema de Autorização de Internação Hospitalar 

SISRCA Sistema de Regulação, Controle e Avaliação 

SISREDE Sistema Gestão Saúde em Rede 

SLA Nível de Serviço Acordado / Service Level Agreement 

SMSA Secretaria Municipal de Saúde 

STE Serviços Técnicos Especializados 

SUP Serviço de Urgência Psiquiátrica 

SUS Sistema Único de Saúde 

TDC Teste de Conformidade 

TR Termo de Referência 

Treinamento do Usuário Consiste em capacitar os usuários no uso das funcionalidades do sistema em 

implantação ou implantado. 

TUSS Terminologia Unificada de Saúde Suplementar 

UBS Unidade Básica de Saúde 

URS Unidade de Referência Secundária 
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Formulário 1 – ANEXO A – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Hospitalar/SIGRAH 

 

O escopo do módulo é composto pela Descrição Geral da Solução Tecnológica (item 3.1 do 

Projeto Básico), dos requisitos funcionais constantes neste Anexo e dos requisitos não funcionais 

– Anexo D.  

Legenda: (N) Nativo – (P) Parametrizável – (C) Customizável 

ID Processo Grupo 
Funcional 

Requisito Forma de 
atendimento 

N P C 

RFH001 Administrativo Agenda Permitir cadastrar escala para 
agendamento, considerando: tipo de 
procedimento, detalhamento do tipo 
(exemplo: tipos de consultas), 
procedimento (em conformidade com a 
Tabela SUS e o detalhamento local), 
executante, local de execução do 
procedimento, data, horário / intervalo, 
tipo de usuário do SUS e agregação de 
insumos necessários. 

      

RFH002 Administrativo Agenda Permitir parametrizar a escala de 
agendamento por: tipo de procedimento, 
procedimento, executante, local de 
execução do procedimento, intervalos, 
agregação de insumos, orientações, 
formulários para preenchimento, alertas, 
necessidade de autorização prévia, tipo de 
agendamento (automático ou via 
regulação). 

      

RFH003 Administrativo Agenda Permitir parametrizar a associação de tipo 
de procedimento, executante, local de 
execução do procedimento, data, horário e 
agregação de insumos necessários. 

      

RFH004 Administrativo Agenda Permitir validar os dados da escala com as 
regras de execução dos procedimentos da 
Tabela SUS, apresentando lista de 
inconsistências, mas não impedindo o 
cadastramento. 

      

RFH005 Administrativo Agenda Permitir gerenciar escalas a partir de um 
nível central, considerando solicitações 
advindas das unidades executantes: 
criação, alteração, aprovação, bloqueio e 
impedimento de escalas. 

      

RFH006 Administrativo Agenda Permitir manter a situação do 
agendamento, de acordo com o ciclo de 
vida da escala/agenda à qual o 
agendamento esteja vinculado. 
 

      

RFH007 Administrativo Agenda Permitir realizar o agendamento mantendo 
dados necessários, preferencialmente 
carregados automaticamente por meio de 
seleção de pesquisas e evidenciando a 
procedência do usuário do SUS. 
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RFH008 Administrativo Agenda Permitir pesquisar as agendas por meio de 
critérios de pesquisa e filtros diversos, 
como por exemplo: horários livres, horários 
agendados, horários cancelados, primeiro 
horário livre, etc. 

      

RFH009 Administrativo Agenda Permitir parametrizar quais usuários do 
sistema estarão habilitados a alterar dados 
de agendamentos, tais como: encaixe, 
inclusão de intervalo novo e substituição. 

      

RFH010 Administrativo Agenda Permitir manter dados do desfecho do 
agendamento, como por exemplo: 
confirmado, não compareceu, etc. 

      

RFH011 Administrativo Agenda Permitir inserir a solicitação de 
procedimento (pedido externo) no 
momento do agendamento e permitir sua 
visualização no momento da execução. 

      

RFH012 Administrativo Agenda Permitir tramitar solicitação de 
agendamento, contando com opções como 
fila de espera e autorização prévia. 

      

RFH013 Administrativo Agenda Permitir parametrizar o sequenciamento 
lógico da execução de exames (por 
exemplo, mamografia deve ser feita antes 
do ultrassom de mama) através de critérios 
pré-estabelecidos e aplicar esse parâmetro 
ao agendamento. 

      

RFH014 Administrativo Agenda Permitir consultar qual data de 
agendamento disponível para um dado 
procedimento é a mais próxima da data 
atual, sem necessidade de efetivar o 
agendamento. 

      

RFH015 Administrativo Agenda Permitir parametrizar avisos e/ou alertas 
para notificar o usuário do sistema sobre 
detalhes importantes sobre o 
procedimento a ser agendado, tais como: 
peso máximo para utilização de aparelho de 
tomografia, necessidade de senha, etc. 

      

RFH016 Administrativo Agenda Permitir criar/configurar formulário e/ou 
questionário que deve ser preenchido da 
execução de determinados procedimentos 
e permitir sua visualização pelo profissional 
executante. 

      

RFH017 Administrativo Agenda Permitir parametrizar orientações 
específicas sobre a realização de 
determinado procedimento e permitir que 
essas orientações possam ser impressas ou 
enviadas por e-mail, isoladamente ou em 
conjunto com a solicitação do 
procedimento. 

      

RFH018 Administrativo Agenda Permitir reagendamento de procedimentos 
para outra data, profissional, sala, 
equipamento ou equipe, seja por seleção 
individual ou coletiva. 
 

      

RFH019 Administrativo Agenda Permitir visualizar e imprimir a agenda de 
atendimento, com a atualização da situação 
do agendamento realizado pela recepção 
do usuário do SUS. 
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RFH020 Administrativo Agenda Permitir associar escalas interdependentes, 
como exemplo: sala de cirurgia e 
profissional. O preenchimento do 
agendamento deve repercutir 
automaticamente em todas as agendas 
envolvidas. 

      

RFH021 Administrativo Agenda Permitir parametrizar os agendamentos por 
tipo (consulta de primeira vez, retorno, 
etc.), quantidade e intervalos. 

      

RFH022 Administrativo Cadastro do 
Profissional 

Permitir pesquisar e visualizar dados 
cadastrais do profissional de saúde e seus 
vínculos institucionais. 

      

RFH023 Administrativo Cadastro do 
Profissional 

Permitir manter dados complementares, 
relacionados ao profissional, no cadastro do 
profissional. 

      

RFH024 Administrativo Cadastro do 
Profissional 

Permitir manter cadastro provisório de 
profissionais em caso de contingência 
(impossibilidade de acesso ao SIGBASES) e 
diferenciar esse cadastrado do cadastro 
realizado via integração 

      

RFH025 Administrativo Cadastro do 
Profissional 

NÃO permitir a edição dos dados pessoais 
dos profissionais, exceto aqueles do 
cadastro provisório. 

      

RFH026 Administrativo Cadastro do 
Profissional 

Permitir gerar listagem de cadastros 
provisórios para posterior sincronização 
com SIGBASES. 

      

RFH027 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir manter os dados cadastrais do 
usuário do SUS em caso de contingência 
(impossibilidade de acessar o SIGBASES ou 
de identificação) e diferenciar esse cadastro 
na situação de Provisório para tratamento 
posterior. 

      

RFH028 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir manter dados complementares, 
relacionados ao profissional, no cadastro do 
usuário do SUS. 

      

RFH029 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir gerar código de barras para a 
identificação do usuário do SUS. No caso do 
cadastro sem identificação do usuário do 
SUS o código de barras deve ser utilizado 
para manter os dados de acesso à 
assistência associados ao usuário. Esse 
código poderá ser lido por equipamento ou 
digitado manualmente. 

      

RFH030 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir imprimir identificação do usuário 
do SUS, em código de barras, em etiqueta 
ou pulseira 
 

      

RFH031 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir a unificação de prontuários de 
usuário do SUS identificados em 
multiplicidade. 

      

RFH032 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir a captura de dados biométricos 
das digitais do usuário do SUS. 

      

RFH033 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 
 

Permitir a captura de fotografia do usuário 
do SUS e associação a seu cadastro. 
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RFH034 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir pesquisar o usuário do SUS, em 
atendimento ou atendidos, por meio de 
pesquisa fonética por nome, sexo, idade, 
por setor, por dia de entrada, por dia de 
saída, por tempo de permanência, nome da 
mãe. 

      

RFH035 Administrativo Cadastro do 
Usuário do SUS 
(Paciente) 

Permitir utilizar o Nome Social como 
destaque em relação ao nome civil, 
exemplo: emissão de documentos e 
recepção 

      

RFH036 Administrativo Controle de 
Acesso 

Permitir parametrizar o acesso ao sistema 
de modo que todo e qualquer acesso será 
liberado somente por perfis de acesso. 

      

RFH037 Administrativo Controle de 
Acesso 

Permitir manter dados do usuário do 
sistema associando-o aos perfis e aos locais 
(setor ou estabelecimento) de uso do 
sistema 

      

RFH038 Administrativo Controle de 
Acesso 

Permitir manter os perfis de acesso 
selecionando os recursos de controle 
(páginas, abas, comandos, ícones, links) 
para a composição do perfil. 

      

RFH039 Administrativo Controle de 
Acesso 

Permitir autorizar o acesso do usuário do 
sistema, levando em consideração perfis de 
acesso e local de utilização do sistema. Para 
usuários que acessem o sistema em mais 
de um perfil e/ou local, permitir selecionar 
o perfil/local desejado para acesso. 

      

RFH040 Administrativo Controle de 
Acesso 

Permitir manter a associação do usuário do 
sistema ao cadastro do profissional 
(definitivo ou provisório) e repercutir 
automaticamente a situação do cadastro do 
profissional na situação do usuário do 
sistema. 

      

RFH041* Administrativo Genérico Permitir identificar materiais, 
medicamentos, equipamentos, por código 
de barras e ou QR code, conforme definição 
da SMSA, possibilitando inclusive impressão 
em etiqueta. 

      

RFH042 Administrativo Genérico Permitir identificar o usuário do SUS por 
código de barras impresso em etiqueta ou 
pulseira. 
 

      

RFH043 Administrativo Genérico Permitir manter dados da solicitação e 
devolução de prontuário arquivado no 
SAME 

      

RFH044 Administrativo Genérico Permitir manter, para fins de 
notificação/alerta, grupo de destinatários 
(composto de usuários do sistema) que 
possa ser parametrizado por diversos 
aspectos, tais como: setor, clínica, 
especialidade, CBO, procedimentos e dados 
contidos no cadastro do profissional ou do 
usuário do sistema. 

      

RFH045 Administrativo Genérico Permitir acessar e visualizar alertas 
vinculados ao usuário do sistema, podendo 
confirmar a leitura e excluir  
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RFH046 Administrativo Genérico Permitir gerar registros para trilha de 
auditoria conforme prescrito no Manual de 
Certificação para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde da SBIS 

      

RFH047* Administrativo Genérico Permitir manter dados da satisfação do 
usuário do SUS com o atendimento 

      

RFH048 Administrativo Genérico Permitir confirmar a identificação do 
usuário do SUS por meio da leitura da 
digital – biometria 

      

RFH049 Administrativo Genérico Disponibilizar em todas as telas um ‘ícone’ 
para o usuário do sistema acessar as 
instruções para o preenchimento de 
campos e uso dos comandos, específico da 
tela que ele está utilizando. 

      

RFH050 Administrativo Recepção Permitir o controle de entrada do usuário 
do SUS por senha de acesso (prioritária e 
normal). A senha deverá ser emitida pelo 
totem e pelo micro – desktop 

      

RFH051 Administrativo Recepção Permitir parametrizar o ordenamento do 
atendimento para a classificação de risco 

      

RFH052 Administrativo Recepção Permitir parametrizar o ordenamento do 
atendimento para a consulta médica (pós 
classificação de risco) através de: risco, 
idade, sexo, ordem de chegada. 

      

RFH053 Administrativo Recepção Permitir distribuir automaticamente o 
atendimento ao usuário do SUS de acordo 
com a disponibilidade do profissional de 
saúde/médico. 

      

RFH054 Administrativo Recepção Permitir chamar o usuário do SUS, pelo 
nome, e indicar o guichê ou a sala de 
atendimento, com apresentação em áudio 
– automaticamente – e vídeo/painel -, em 
português/Brasil. 

      

RFH055 Administrativo Recepção Permitir pesquisar e visualizar dados de 
agendamento. 

      

RFH056 Administrativo Recepção Permitir parametrizar a autorização prévia 
de visitantes e acompanhantes por: 
número, turno, usuário do SUS, leito, clínica 
e especialidade. 

      

RFH057 Administrativo Recepção Permitir cadastrar e controlar os pertences 
do usuário do SUS na recepção da unidade. 

      

RFH058 Administrativo Transporte Permitir parametrizar a solicitação de 
transporte 

      

RFH059 Administrativo Transporte Permitir manter dados da solicitação de 
transporte 

      

RFH060 Administrativo Transporte Permitir tramitar a solicitação de transporte 
por várias etapas de aprovação e 
atendimento, tais como: agendar, liberar, 
etc. 

      

RFH061 Administrativo Transporte Permitir relatórios operacionais e gerenciais 
do controle de veículos e com dados 
contidos na base de dados do sistema. 

      

RFH062 Administrativo Visitas Permitir parametrizar o número de 
visitantes por: usuário do SUS, leito, clínica, 
especialidade, situações especiais, 
restrições e setores não assistenciais da 
unidade. 
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RFH063 Administrativo Visitas Permitir manter dados cadastrais do 
acompanhante e do visitante, associando-o 
ao usuário do SUS/leito/clínica, e gerar 
relatório do acompanhamento com 
registros de datas e horários de entrada e 
saída. 

      

RFH064 Administrativo Visitas Permitir gerar código de barras em pulseira 
e etiqueta para a identificação dos 
visitantes/acompanhantes. Essa 
identificação será associada às regras de 
horários, acessos aos espaços físicos da 
unidade e integrada ao sistema de catraca. 

      

RFH065 Administrativo Visitas Permitir manter dados de pessoas que 
tiveram a liberação de acesso à instituição 
para fins diversos (pesquisas, aulas, 
auditoria, reuniões, etc.), com emissão de 
alerta ao controle de acesso e registro no 
sistema (data/ setor / horário de entrada / 
horário de saída), com possibilidade de 
emissão de relatório e consulta. 

      

RFH066 Administrativo Visitas Permitir exibir ao usuário do sistema alerta 
sobre restrições de visitas quando 
cadastrar/associar visita ao usuário do SUS. 

      

RFH067 Administrativo Visitas Permitir registrar a saída do visitante, 
automaticamente, por meio da leitura de 
código de barras ou interface com o 
sistema de catraca 

      

RFH068 Administrativo Genérico Permitir manter dados de alerta para o 
usuário do sistema, podendo ser enviados 
para destinatários individuais ou grupos de 
destinatários. 

      

RFH069 Clínica e 
assistencial 

Ambulatório Permitir o gerenciamento de materiais 
consumidos e medicamentos por setor 
(para cada atendimento) 

      

RFH070 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir manter dados de caso de infecção 
ocorridos na instituição, associando-o ao 
usuário do SUS. 

      

RFH071 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir registrar os resultados das culturas 
e outros exames realizados por usuário do 
SUS, inclusive os casos de multirresistência 
bacteriana. 

      

RFH072 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 
 

Permitir pesquisar variáveis para identificar 
situações clínicas e procedimentos 
realizados junto ao usuário do SUS que 
poderiam gerar ação da CCIH 

      

RFH073 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir parametrizar variáveis para 
pesquisar, automaticamente, e recuperar 
dados de situações clínicas e 
procedimentos realizados junto ao usuário 
do SUS que podem gerar ação da CCIH 
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RFH074 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir tramitar (fluxo) prescrição de 
antimicrobianos para apreciação e 
aprovação da CCIH. 

      

RFH075 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir manter dados dos fatores de risco 
do usuário do SUS. 

      

RFH076 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir registrar dados da condição de 
saúde do usuário do SUS, após sua alta, 
visando ao acompanhamento e 
identificação de eventuais ocorrências de 
infecção. 

      

RFH077 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir pesquisar dados sobre o consumo 
de antibiótico por DDD (Dose Definida 
Diária), por usuário do SUS/dia, e dados 
clínicos do prontuário eletrônico, 
estratificando-se por unidade clínica/setor, 
especialidade e topografia da infecção. 

      

RFH078 Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Permitir a emissão de alerta, para o posto 
de enfermagem e para a CCIH, quando o 
antimicrobiano não for administrado e 
checado após 30 minutos do horário 
previsto 

      

RFH079* Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Relatórios descritivos globais:  Topografia 
das Infecções por Serviço e por unidade de 
internação (setores); Incidência Mensal das 
Infecções por Serviço: curvas endêmicas 
por serviço; Incidência Mensal das 
Infecções por Unidade: curvas endêmicas 
por unidades de internação; Cálculo dos 
Infectômetros por unidade de internação 
(setores), serviço e topografia; Taxas de 
mortalidade das Infecções por Serviço e 
unidade de internação (setores); Análise de 
tendência; Taxas de letalidade das 
Infecções por Serviço e unidade de 
internação (setores); Microrganismos 
Isolados por Serviço e unidade de 
internação (setores);    Distribuição Mensal 
por Serviço e unidade de internação 
(setores): curva epidêmica de casos por 
serviço; Perfil de Sensibilidade por 
Topografia x Serviço ou unidade de 
internação (setores).    

      

RFH080* Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Relatórios de cirurgia: Distribuição das 
Infecções por Topografia x Serviço; 
Distribuição das Infecções por 
Microrganismos; Distribuição das Infecções 
por Variáveis; Distribuição Mensal, com 
construção de curvas endêmicas; 
Distribuição das Infecções por Serviço; 
Distribuição das Infecções por 
Procedimento Cirúrgico; Distribuição das 
Infecções por Profissionais com análise das 
taxas individuais de cirurgiões, anestesistas 
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e circulantes: cálculo do risco relativo e 
análise de significância (valor-p) para cada 
profissional, avaliando se a sua presença 
afeta de forma significativa a taxa de 
infecção. 

RFH081* Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Relatórios de Unidades de Terapia 
Intensiva: Topografia das Infecções; 
Microrganismos Isolados; Comportamento 
Epidemiológico: tempo de internação, 
gravidade média, densidade de uso de 
procedimentos invasivos, taxas de infecção; 
Perfil de Sensibilidade; Análise de tendência 
das taxas de infecção e construção de 
curvas endêmicas.                                                                 

      

RFH082* Clínica e 
assistencial 

CCIH 
(Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar) 

Relatórios de uso de antimicrobianos: 
Distribuição das Administrações por 
Antimicrobianos; Distribuição das 
Administrações por Serviço; Distribuição 
Mensal das Administrações de 
Antimicrobianos; Distribuição das 
Administrações por Vínculo; Classificação 
das Administrações de Antimicrobianos                                             

      

RFH083 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir manter os dados do agendamento 
de cirurgia registrando as necessidades de 
apoio conforme parâmetros. 

      

RFH084 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir parametrizar recursos necessários 
à realização de uma determinada cirurgia 
(procedimento) de modo que a partir do 
momento de agendamento do 
procedimento sejam disparadas solicitações 
para o setor fornecedor dos recursos em 
questão, tais como: medicamentos, 
hemocomponentes, exames, OPME e 
outros. 

      

RFH085 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir parametrizar itens da preparação 
do usuário do SUS (pré-operatório). 

      

RFH086 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir informar, automaticamente e/ou 
manualmente, o ‘check-list’ do pré-
operatório do usuário do SUS a partir de 
informações contidas no prontuário. 

      

RFH087 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir gerar alertas ou mensagens para 
informar aos setores responsáveis pelo pré-
operatório do usuário do SUS o 
cumprimento dos cuidados necessários. 
 

      

RFH088 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir parametrizar critérios para a 
realização de avaliação pré-anestésico. 

      

RFH089 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir manter dados da realização da 
cirurgia, vinculando o atendimento à sala 
cirúrgica e às informações de materiais, 
medicamentos, procedimentos, início e 
término da cirurgia e cirurgia infectada. 
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RFH090 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir registrar e controlar todos os 
materiais e medicamentos utilizados na 
cirurgia (kit cirúrgico), opcionalmente 
através de códigos de barras, seja no 
momento da entrega ou na inclusão na 
“folha de gasto”. 

      

RFH091 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir efetuar a devolução de materiais e 
medicamentos não utilizados na cirurgia 

      

RFH092 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir pesquisar dados sobre cirurgias, 
gerando relatórios por: cirurgia, conjunto 
de cirurgias, gastos e tempos cirúrgicos. 

      

RFH093 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir gerar mapa Diário de Cirurgias 
(incluindo cirurgias de urgência / 
emergência) 

      

RFH094 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir pesquisar e gerar relatório de 
cirurgias infectadas por clínica e tipo 

      

RFH095 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir pesquisar e gerar relatório de Ficha 
de Consumo por cirurgia 

      

RFH096 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir assinar digitalmente o relatório 
cirúrgico, composto por dados mantidos 
sobre a realização da cirurgia, 
possibilitando sua impressão. 

      

RFH097 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir manter dados do protocolo 
“Cirurgia Segura” (preenchimento de check 
list) e visualizar o indicador de taxa de 
preenchimento. 

      

RFH098 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir manter dados de entregas de 
explantes. 

      

RFH099 Clínica e 
assistencial 

Centro 
Cirúrgico 

Permitir manter dados de associação de 
profissionais e equipes ao agendamento de 
cirurgia. 

      

RFH100* Clínica e 
assistencial 

Controle do 
Pronto Socorro 
(urgência, 
emergência e 
classificação de 
risco) 

Permitir parametrizar os diversos modelos 
de classificação de risco e triagem em uso 
na SMSA: classificação de 
Manchester, Protocolo de Acolhimento e 
Classificação de Risco em Obstetrícia (ACCR 
em Obstetrícia elaborado pelo Ministério 
da Saúde), dentre outros. 

      

RFH101 Clínica e 
assistencial 

Controle do 
Pronto Socorro 
(urgência, 
emergência e 
classificação de 
risco) 

Permitir manter dados da classificação de 
risco do usuário do SUS. 

      

RFH102 Clínica e 
assistencial 

Controle do 
Pronto Socorro 
(Urgência, 
emergência e 
classificação de 
risco) 

Permitir gerenciar o fluxo de trabalho do 
Pronto Atendimento (PA) através de painel 
de controle contendo os principais 
indicadores de gerenciamento das 
operações assistenciais como, por exemplo, 
quantidade de funcionários em cada setor. 

      

RFH103 Clínica e 
assistencial 

Controle do 
Pronto Socorro 
(Urgência, 
emergência e 
classificação de 
risco) 

Permitir monitorar o status (em 
atendimento, aguardando, atendido, etc.) 
de todos os usuários do SUS que passarem 
pelo PA bem como informar o tempo de 
atendimento médico por especialidade e 
cor, inclusive por meio de painel disponível 
no setor. 
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RFH104 Clínica e 
assistencial 

Controle do 
Pronto Socorro 
(Urgência, 
emergência e 
classificação de 
risco) 

Permitir gerar listagem de uma amostra 
aleatória dos usuários do SUS, ordenada 
por classificação e profissional, para 
auditoria interna. 

      

RFH105* Clínica e 
assistencial 

Controle do 
Pronto Socorro 
(Urgência, 
emergência e 
classificação de 
risco) 

Permitir a emissão de alerta, para o 
médico, quando os resultados dos exames 
solicitados estiverem disponíveis. 

      

RFH106 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir manter dados de aprazamento e 
reaprazamento da prescrição. No caso de 
reaprazamento, registrar a justificativa 

      

RFH107 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir a emissão de alerta, para o posto 
de enfermagem, quando os dispositivos 
aplicados no usuário do SUS (ex.: sonda, 
cateter, tubo, curativos) estiverem com o 
prazo de validade expirado. 

      

RFH108 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir dimensionar o número de 
profissional de enfermagem por usuário do 
SUS, utilizando o sistema de classificação de 
Paciente (SCP) de acordo com metodologia 
de cálculo definida pelo FUGULIN. 

      

RFH109 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir classificar a assistência de 
enfermagem ao usuário do SUS, utilizando 
escalas específicas. 

      

RFH110 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir registrar todas as ações e 
intervenções de enfermagem, utilizando 
recursos de textos padrões, bem como 
identificar os profissionais responsáveis 
pelos registros. 

      

RFH111 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir pesquisar e visualizar o histórico de 
chamados do usuário do SUS, identificando 
os profissionais que realizaram os 
atendimentos no leito. 

      

RFH112 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir manter dados dos acontecimentos 
durante o turno de trabalho, auxiliando na 
passagem de plantão. 

      

RFH113 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir manter dados para monitorização 
contínua de sinais vitais e multi parâmetros 
do usuário do SUS através de gráficos. 

      

RFH114 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir utilizar protocolos e escalas 
relacionados à modalidade assistencial do 
hospital. 

      

RFH115 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir manter dados da evolução, 
anamnese e avaliação do usuário do SUS. 

      

RFH116 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir manter dados e calcular 
(automaticamente) o balanço hídrico. 

      

RFH117 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir visualizar procedimentos e 
atendimentos conforme data, quantidade 
ou descrição. 
 

      

RFH118 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir pesquisar e visualizar mapas de 
dietas 
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RFH119 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir pesquisar e visualizar prescrição de 
cada usuário do SUS, prescrições pendentes 
para aprazamento e pendências de cada 
usuário do SUS com relação a prescrições. 

      

RFH120 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir manter dados de eventos adversos 
e sentinelas e ocorrências como por 
exemplo, queda, reação alérgica a 
medicamentos, etc. 

      

RFH121 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir manter dados utilizando 
dispositivos móveis. 

      

RFH122 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir requisitar/devolver medicamentos 
para a farmácia conforme a prescrição 
médica 

      

RFH123 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem Permitir gerar indicadores (configuráveis) 
para controle de qualidade do atendimento 
dos usuários do SUS 

      

RFH124 Clínica e 
assistencial 

Enfermagem – 
SAE 
(Sistematização 
de Assistência 
de 
Enfermagem) 

Permitir aplicar a metodologia/processo 
“Sistematização do Atendimento de 
Enfermagem (SAE)” informatizando-a no 
SIGRAH módulo hospitalar, por meio de 
funcionalidades, parâmetros, regras de 
negócio e emissão de relatórios 

      

RFH125 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter protocolos assistenciais 
(templates/cards) para registro do 
atendimento ao usuário do SUS e permitir 
aplicar regras de negócio aos protocolos 
(templates/cards). 

      

RFH126 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir selecionar e associar protocolos 
assistenciais (templates/cards) de registro 
do atendimento ao usuário do SUS 

      

RFH127 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter a associação do 
profissional de 
saúde/médico/residente/preceptor ao 
usuário do SUS, estabelecendo uma 
vinculação de responsabilidade pelo 
atendimento e mantendo tais registros no 
histórico clínico. 

      

RFH128 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir atualizar automaticamente a 
associação da equipe de saúde responsável 
pela assistência, ao usuário do SUS, nas 
alterações de escala/plantão. 

      

RFH129 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir parametrizar as solicitações de 
procedimentos conforme os critérios 
estabelecidos na tabela do 
SIGTAP/SIGBASES, setores da unidade e 
outros relacionados ao modelo assistencial. 

      

RFH130* Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter documentos padronizados 
(templates/cards), com logomarca da 
instituição, como exemplo: atestado 
médico, declaração de comparecimento, 
declaração de internação por médico, 
atestado para acompanhante, laudos, 
autorização para realização de exames, 
termos de consentimento livre e 
esclarecido, autorização para ligadura de 
trompas, dentre outros 
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RFH131 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter dados em documentos 
padronizados (exemplo: atestado médico, 
declaração de comparecimento, declaração 
de internação por médico, atestado para 
acompanhante, laudos, autorização para 
realização de exames, termos de 
consentimento livre e esclarecido, 
autorização para ligadura de trompas, 
dentre outros) e imprimi-los. 

      

RFH132 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir registrar os acidentes conforme 
formulário do CAT (Comunicação de 
Acidentes do Trabalho) e imprimir. 

      

RFH133 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter alerta, vinculado ao 
usuário do SUS, podendo ser parametrizado 
para o acesso do usuário do sistema ao 
acessar os dados clínicos ou ao acessar os 
dados cadastrais. 

      

RFH134 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir tramitar solicitação de internação, 
exames e consultas, possibilitando a 
impressão em conformidade ao padrão de 
instrumento de registro de produção/MS 
(tais como: AIH, APAC e outros) para 
regulação e autorização interna do hospital 

      

RFH135 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir parametrizar tamanho máximo do 
arquivo anexado ao prontuário eletrônico 

      

RFH136 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter dados de todos os agravos 
de notificação compulsória, gerando as 
fichas de notificação e de investigação em 
arquivo a ser enviado para SINAN e para 
impressão, conforme Portaria do ministério 
da Saúde n° 204 de 17/02/2016 ou a mais 
atual. 

      

RFH137 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter parâmetros para identificar 
doença ou agravo de notificação 
compulsória associando à regra de 
obrigatoriedade de preenchimento de 
campos (formulário). 

      

RFH138 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir registrar solicitação de cirurgia 
eletiva de acordo com as parametrizações 
específicas 

      

RFH139 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir parametrizar solicitação de 
internação de urgência (laudo de AIH) 

      

RFH140 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir parametrizar solicitação de cirurgia 
eletiva 
 

      

RFH141 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter dados de classificação de 
risco, complexidade do adoecimento, 
criticidade do usuário do SUS. 
 

      

RFH142 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir associar escala de classificação ao 
setor. 
 

      

RFH143 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir manter dados em Formulários 
(templates/cards) associados ao usuário 
para processos assistenciais não 
contemplados nos registros de 
atendimentos. 
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RFH144 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir parametrizar o tempo médio de 
permanência no contato assistencial por 
patologia emitindo um alerta quando este 
prazo for ultrapassado 

      

RFH145 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir gerar relatório para passagem de 
plantão da equipe e por especialidade 
profissional. 

      

RFH146 Clínica e 
assistencial 

Genérico Permitir utilizar assinatura digital certificada 
para os profissionais de saúde em vários 
pontos do contato assistencial, ao menos, 
assinatura de laudos, resultados de exames, 
autorização da regulação do acesso, 
solicitação de procedimentos, prescrição e 
registro do atendimento 

      

RFH147 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir pesquisar e imprimir relatórios 
(gerenciamento) da ocupação hospitalar 
(mapa de leitos), em tempo real, na forma 
de tabelas e gráficos, considerando grade 
de leitos, por tipo de leito, 
especialidade/clínica, enfermaria, situação 
(status), setor, e outras informações 
existentes no sistema hospitalar. 

      

RFH148 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir a emissão de relatório para a 
realização do censo de usuário do SUS 
internados por clínicas, enfermarias 

      

RFH149 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir registrar movimentações do 
usuário do SUS entre leitos da mesma 
clínica, entre diferentes setores, bem como 
transferências externas. 

      

RFH150 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir realizar a reserva de leitos, bem 
como gerenciar lista de espera para 
internação. 

      

RFH151 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir manter (incluir, alterar, excluir e 
pesquisar) solicitação interna de leito com 
tramitação para autorização e registro de 
horário para liberação. 

      

RFH152 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir manter os dados da AIH ou do 
Conjunto Mínimo de Dados (com todos 
dados exigidos pelo SUS) quando em uso no 
HOB e gerar BPAI quando em uso nas UPAs. 

      

RFH153 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir pesquisar e acessar dados 
cadastrais do usuário do SUS e laudo de AIH 
(solicitação de internação) quando 
realizada para internação interna. 

      

RFH154 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir a emissão (impressão) de relatório 
de alta (sumário de alta) para o usuário do 
SUS levar à unidade de saúde que o 
receberá e dará continuidade a sua 
assistência. Permitir integração com o 
Prontuário Eletrônico utilizado pela 
SMSA/SUS-BH 

      

RFH155 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir parametrizar os campos do 
sumário de alta para atender especialidade, 
clínica etc. 
 

      

RFH156 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir manter dados da grade de leito por 
sexo, clínica, ciclo de vida, setor. 
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RFH157 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir manter dados da situação do leito 
(exemplos: reservado, bloqueado, liberado, 
higienizados e outros) e previsão de 
disponibilização, por meio de ação manual 
ou automática (execução de regras do 
negócio do ciclo de utilização do leito). 

      

RFH158 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir parametrizar regras de uso do 
Leito 

      

RFH159 Clínica e 
assistencial 

Internação 
domiciliar 

Permitir registrar plano de cuidados para 
usuário do SUS em atendimento domiciliar 
(prescrição de cuidados) 

      

RFH160 Clínica e 
assistencial 

Internação 
domiciliar 

Permitir manter dados dos usuários do SUS 
elegíveis de atendimento domiciliar e dados 
do próprio atendimento, por meio de 
dispositivos móveis (off line) ou podendo 
ser posteriormente digitados (após à visita) 
por equipe multidisciplinar. 

      

RFH161 Clínica e 
assistencial 

Internação 
domiciliar 

Permitir registrar os dados dos 
atendimentos domiciliares no prontuário 
eletrônico do usuário do SUS de forma 
integrada. 

      

RFH162 Clínica e 
assistencial 

Internação 
domiciliar 

Permitir manter dados administrativos da 
visita domiciliar, tais como: data e hora do 
início e fim da viagem, equipe responsável, 
veículo utilizado, quilometragem 
percorrida, dentre outros. 

      

RFH163 Clínica e 
assistencial 

Internação 
domiciliar 

Permite registrar, de forma resumida, 
informações relevantes do atendimento 
clínico/terapêutico em domicílio incluindo 
informações sobre entrega de material, 
equipamentos e medicamento ao usuário 
do SUS. 

      

RFH164 Clínica e 
assistencial 

Internação 
domiciliar 

Possibilita cadastrar os equipamentos 
utilizados no atendimento vinculando-os ao 
procedimento. 

      

RFH165 Clínica e 
assistencial 

Internação 
domiciliar 

Possibilita cadastrar e registrar as equipes, 
vinculando aos profissionais, as regiões de 
abrangência e veículos de atendimento. 

      

RFH166 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir solicitar a interconsultas com 
outras especialidades. 

      

RFH167 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir criar prescrições específicas 
correlacionando as principais síndromes do 
hospital, os protocolos e os antibióticos e 
outros medicamentos padronizados pela 
equipe ou CCIH. Exemplo: Sepse 
abdominal/amoxilina-clavulanato; sepse 
abdominal hospitalar/piperacilina-
tazobactan. Esses padrões somente podem 
ser editados por gerentes ou 
coordenadores 

      

RFH168 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir prescrição de antibiótico ou outro 
medicamento controlado e emissão 
automática do formulário correspondente 
de justificativa (ou o envia de modo 
eletrônico). 
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RFH169 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir alertar sobre interações 
medicamentosas e dose de medicamento 
no ato da prescrição 

      

RFH170 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir parametrizar a prescrição de 
procedimentos (tais como: exames, 
tratamentos, consultas) de acordo com a 
classificação de risco do usuário do SUS. 

      

RFH171 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir, ao prescrever medicamento 
padronizado, verificar a disponibilidade do 
item no estoque da unidade, emitindo 
mensagem de alerta quando estiver 
indisponível no estoque 

      

RFH172 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir, ao realizar a prescrição de 
medicamentos não padronizados e 
excepcionais, a pesquisa automática (auto 
completada) na base de dados do 
Dicionário de Dados de Especialidade 
Farmacêutica ou similar. 

      

RFH173 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir parametrizar prescrições de 
medicamentos, exigindo o preenchimento 
de itens como: via de administração, 
unidade de medida, dose, por 
especialidades médicas (CBO) solicitantes, 
regras para cálculo, prazo de validade da 
receita, sexo, idade, duração do 
tratamento, padronizado/não 
padronizado/excepcional, necessidade de 
autorização prévia 

      

RFH174 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir realizar a prescrição de 
medicamentos, registrando via de 
administração, unidade de medida, dose, 
prazo da receita, duração do tratamento e 
orientações 

      

RFH175 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir parametrizar prescrições de 
imunobiológicos (vacinas, imunoglobulinas 
humanas, soros), exigindo o preenchimento 
de itens como: via de administração, 
unidade de medida, dose, por 
especialidades médicas (CBO) solicitantes, 
necessidade de autorização prévia, dentre 
outros. 

      

RFH176 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir ao realizar a prescrição de 
imunobiológicos (vacinas, imunoglobulinas 
humanas, soros), registrando via de 
administração, unidade de medida, dose, 
por especialidades médicas (CBO) 
solicitantes, necessidade de autorização 
prévia 

      

RFH177 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir editar a receita padronizada e 
orientações, informando a justificativa 

      

RFH178 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir parametrizar prescrições de 
hemocomponentes, exigindo o 
preenchimento de itens como: unidade de 
medida, tempo de infusão, por 
especialidades médicas (CBO) solicitantes, 
duração do tratamento, regras para cálculo, 
dentre outros 
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RFH179 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir parametrizar prescrições de gases, 
exigindo o preenchimento de itens como: 
unidade de medida, tempo de uso, por 
especialidades médicas (CBO) solicitantes, 
duração do tratamento, dentre outros 

      

RFH180 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir parametrizar suplementos 
nutricionais, nutrição enteral e nutrição 
parenteral, exigindo o preenchimento de 
itens como: unidade de medida, tempo de 
uso, idade (ciclo de vida), por 
especialidades médicas (CBO) solicitantes, 
duração do tratamento, regras para cálculo, 
dentre outros afins 

      

RFH181 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir visualizar no momento da 
prescrição os resultados anteriores de 
exames idênticos 

      

RFH182 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir realizar a prescrição de dietas 
orais, suplementos nutricionais, nutrição 
enteral e nutrição parenteral, registrando 
informações afins e orientações 

      

RFH183 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir, ao prescrever suplementos 
nutricionais, nutrição enteral e nutrição 
parenteral, verificar a disponibilidade do 
item no estoque da unidade, emitindo 
mensagem de alerta quando estiver 
indisponível no estoque 

      

RFH184 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir realizar a prescrição de gases, 
registrando informações afins e orientações 

      

RFH185 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir realizar a prescrição de 
hemocomponentes registrando 
informações afins e orientações 

      

RFH186 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir registrar prescrição de 
procedimentos (exames, tratamentos, 
consultas, cirurgias) de acordo com as 
parametrizações existentes na Tabela SUS 
podendo incluir informações relevantes 
(por exemplo, lateralidade para RX) 

      

RFH187 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir prescrever hemodiálise e diálise 
peritoneal. 

      

RFH188 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir calcular a dose terapêutica, 
baseado em padrões previamente 
parametrizados. 

      

RFH189 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir selecionar as opções “se 
necessário”, “dose especial”, “a critério 
médico”, “agora” para todos os itens da 
prescrição. 

      

RFH190 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir manter padrões de recomendações 
médicas para o usuário do SUS como 
banhos, posição no leito, movimentação do 
usuário do SUS, entre outros. 

      

RFH191 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir prescrever medicamentos não 
padronizados, podendo justificar seu uso a 
partir de formulários específicos. 

      

RFH192 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir ao profissional de saúde informar 
se o medicamento prescrito pode ser 
substituído por outro com o mesmo 
princípio ativo. 
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RFH193 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir registrar na prescrição, por item de 
medicamento, a origem do medicamento: 
da instituição ou do usuário, permitindo o 
controle. Como padrão marcar ‘da 
instituição’ 

      

RFH194 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir realizar a prescrição de soluções, 
definindo dispositivo de infusão, 
quantidade de etapas, horário de início das 
etapas, velocidade de infusão, volume de 
soluções etc. Exemplo: esquema de soro 

      

RFH195 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir parametrizar prescrições de 
soluções, exigindo o preenchimento de 
itens como: dispositivo de infusão, 
quantidade de etapas, horário de início das 
etapas, velocidade de infusão, volume de 
soluções etc. 

      

RFH196 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir pesquisar as prescrições por 
situação (status). 

      

RFH197 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir prescrever de esquema 
alimentares, por usuário do SUS, com check 
list dos alimentos que poderão ser 
selecionados. 

      

RFH198 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Permitir tramitar solicitação de exame para 
autorização prévia 

      

RFH199 Clínica e 
assistencial 

Prescrição 
Eletrônica 

Garantir a integração com as demais áreas 
(Farmácia, SADT, Posto Enfermagem, 
Agência Transfusional, Nutrição etc.) sob 
forma de solicitação dos itens prescritos. 

      

RFH200 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados da Avaliação Pré-
Anestésica do usuário do SUS. 

      

RFH201 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados do estado de 
recuperação do usuário do SUS após o ato 
cirúrgico, utilizando o auxílio de escalas de 
avaliações específicas. 

      

RFH202 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir acessar os documentos anexados 
ao prontuário do usuário do SUS, podendo 
fazer download e imprimir. 

      

RFH203 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados de monitoramento, 
do usuário do SUS, durante a cirurgia e 
relacionados aos tempos e eventos 
cirúrgicos. 

      

RFH204 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir, durante o ato cirúrgico, 
disponibilizar recursos que facilitam o 
registro das informações, inclusive 
permitindo informar os dados diretamente 
no gráfico. 
 

      

RFH205 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir registrar dados das técnicas 
cirúrgicas e anestésicas a partir de 
protocolos. 

      

RFH206 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados em protocolos 
assistenciais de registro de atendimento ao 
usuário do SUS 
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RFH207 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir, ao profissional de saúde/médico, 
registar o desfecho do atendimento, 
podendo gerar a alta ao usuário do SUS, 
encaminhar para internação, realizar uma 
transferência, dentre outros. 

      

RFH208 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir calcular a data provável do parto e 
a idade gestacional por meio do registro da 
data da última menstruação ou pela data 
de um exame de ultrassom realizado 

      

RFH209 Clínica e 
assistencial 

CTI/UTI Permitir atribuir complexidade assistencial 
para cada usuário do SUS internado (CTI e 
UCI), por meio parâmetros de classificação 
de severidade de doença médica e de 
enfermagem. 

      

RFH210 Clínica e 
assistencial 

CTI/UTI Permitir gerar relatório do movimento de 
UTI: número de usuário do SUS clínicos e 
cirúrgicos, número de óbitos clínicos e 
cirúrgicos, número de transferências, 
número de reingressos na UTI durante a 
mesma internação 

      

RFH211 Clínica e 
assistencial 

CTI/UTI Gerar Relatório com indicadores de 
melhoria da qualidade de assistência, de 
acordo com a instrução Normativa 4, da 
Anvisa. 

      

RFH212 Clínica e 
assistencial 

CTI/UTI Permitir o registro dos acontecimentos (no 
Prontuário Eletrônico) durante o turno de 
trabalho (CTI e UCI), auxiliando na 
passagem de plantão. 

      

RFH213 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir realizar 
atendimentos/procedimentos de usuário 
do SUS internados, ambulatoriais e de 
pronto atendimento. 

      

RFH214 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir anexar documentos diversos 
(declaração de óbito, declaração de nascido 
vivo, exames externos, consentimento livre 
e informado, autorização para realização de 
exames e procedimentos, etc), para 
comporem o Prontuário Eletrônico, com 
registro de usuário, dia e unidade que 
realizou a indexação. 

      

RFH215 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados (incluir, alterar, 
excluir, cancelar e pesquisar) da alta com 
possibilidades: emissão de sumário, dados 
do faturamento, tipo de alta – médica ou 
administrativa, pendências e outras 
recomendações e orientações 

      

RFH216 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Manter modelos de orientações e 
prescrições, editáveis pelo profissional de 
saúde, para ser entregue ao usuário do 
SUS. 
 

      

RFH217 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir registrar os procedimentos de 
atendimento de enfermagem. 

      

RFH218 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 
 

Permitir registrar de realização/execução 
dos procedimentos (exame e consulta). 
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RFH219 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir registrar dados de agravos à saúde 
(eventos adversos) decorrentes da 
assistência, por exemplo, infecções 
hospitalares, como queda de leito, lesão 
por cateter venoso central, barotrauma, 
dentre outros; 

      

RFH220 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir, por meio de cálculos pré-definidos 
no sistema, avaliar o estado (p. ex.: grave) 
do usuário do SUS, sob diferentes 
avaliações, escalas (ex: Apache, Glasgow) e 
índices. 

      

RFH221 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir registrar e monitorar a evolução 
do usuário do SUS 

      

RFH222 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir o acesso e a edição simultânea do 
prontuário por vários profissionais de saúde 
(usuários) diferentes. 

      

RFH223 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter os dados de todos os sinais 
vitais do usuário do SUS, possibilitando a 
comparação evolutiva na forma de gráfico 

      

RFH224 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir selecionar e associar Formulários 
(templates) ao usuário do SUS 

      

RFH225 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados antropométricos e 
gerar gráfico de linha (curva de 
crescimento) de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

      

RFH226 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados do diagnóstico do 
usuário do SUS, classificando-o como 
preliminar ou definitivo, por meio do CID 

      

RFH227 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir calcular o IMC do usuário do SUS.       

RFH228 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados de óbito e inativar 
automaticamente o cadastro e prontuário 
do usuário do SUS 

      

RFH229 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir a comparação evolutiva dos 
resultados laboratoriais. 

      

RFH230 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permite acessar calculadoras eletrônicas do 
próprio prontuário 

      

RFH231 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir o profissional de saúde registrar 
informações, em um formulário para texto 
livre, e imprimir para entregar ao usuário 
do SUS 

      

RFH232 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados da evolução do 
trabalho de parto na forma de partograma 
(Modelo preconizado pelo Ministério da 
Saúde) 

      

RFH233 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir pesquisar e visualizar os resultados 
de laboratório e laudos de cada usuário do 
SUS 

      

RFH234 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados de tratamento 
fisioterápico 
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RFH235 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir registrar os dados da avaliação 
nutricional e calcular as necessidades 
nutricionais do usuário do SUS 
automaticamente 

      

RFH236 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Manter automaticamente o histórico do 
(prontuário) do usuário do SUS com todos 
os registros clínicos assistenciais de cada 
evento clínico, permitindo identificar o 
profissional responsável pela inserção dos 
dados e as datas. Incluir dados da história 
clínica (dados estruturados e texto livre), 
diagnósticos, procedimentos realizados, 
resultados de exames, prescrições, 
evolução, dados da enfermagem. 

      

RFH237 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir pesquisar o histórico do usuário do 
SUS de acordo com o perfil de acesso. 

      

RFH238 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir parametrizar os itens de entrada 
de dados que compõem o histórico clínico 

      

RFH239 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir gerar a impressão do registro dos 
atendimentos clínicos para assinatura e 
arquivamento junto ao prontuário físico 
local. 

      

RFH240 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados do atendimento 
odontológico, com diagnóstico, 
odontograma digital e plano terapêutico. 

      

RFH241 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir manter dados sobre os hábitos de 
alimentação do usuário do SUS, inclusive 
destacando as intolerâncias e alergias. 

      

RFH242 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir o registro, no prontuário 
eletrônico do usuário o SUS, de dados no 
formato estruturados e como texto livre, 
sendo neste caso feita em campos do tipo 
memorando, separados para cada tipo de 
dados (exemplo: história pregressa, 
familiar, hábitos, alergia etc.). 

      

RFH243 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico do 
Cidadão 

Permitir parametrizar o uso de protocolos 
(templates/cards) de atendimento, por 
categorias profissionais e por clínicas de 
especialidades. 

      

RFH244 Clínica e 
assistencial 

Interface com 
equipamentos 
médicos 

Permitir capturar traçado do ECG digital 
enviados por equipamentos médicos 
(micromed e bionet) e gravar no prontuário 
eletrônico do usuário o SUS. 

      

RFH245 Controladoria Caixa Permitir gerar fluxo de caixa por período 
com base na data de referência 

      

RFH246 Controladoria Contabilidade Permitir parametrizar regras de rateio das 
despesas 

      

RFH247 Controladoria Contabilidade Permitir manter dados – lançamento – por 
dupla partida e partida simples 

      

RFH248 Controladoria Custos Permitir emitir relatórios com indicadores 
operacionais como percentual de 
ocupação, número de leitos, usuário do SUS 
dia 

      

RFH249 Controladoria Custos Permitir parametrizar fichas técnicas para 
serviços e procedimentos. 
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RFH250 Controladoria Custos Permitir pesquisar indicadores de custos, 
comparando com série histórica 

      

RFH251 Controladoria Custos Permitir emitir dados/indicadores de custos 
por setores:  produtivos, administrativos e 
de apoio. 

      

RFH252 Controladoria Custos Permitir recuperar dados da contabilidade 
para a composição dos custos 

      

RFH253 Controladoria Orçamento Permitir manter dados do orçamento – 
receita e despesas 

      

RFH254 Controladoria Orçamento Permitir manter a situação da despesa e da 
receita conforme ciclo de vida preconizado 
na contabilidade pública. 

      

RFH255 Controladoria Orçamento Permitir pesquisar e emitir relatório do 
orçamento analítico e sintético por centro 
de custo ou setor e valores orçados e 
realizados 

      

RFH256 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir manter dados dos 
hemocomponentes utilizando código de 
barras para a identificação 

      

RFH257 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir manter dados das sorologias e 
outros exames realizados. 

      

RFH258 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir parametrizar o controle dos 
vencimentos dos hemocomponentes. 

      

RFH259 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir manter dados sobre a situação do 
hemocomponente, podendo utilizar 
pesquisa por código de barras. Exemplos de 
situação: liberado, reservado, inutilizado, 

      

RFH260 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir manter dados do receptor de 
hemocomponente 

      

RFH261 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir manter dados de transfusão 
associando-os ao receptor e ao 
hemocomponente 

      

RFH262 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir manter dados de 
requisição/solicitação para transfusão 

      

RFH263 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir manter dados de empréstimo 
entre instituições distintas de 
hemocomponentes 

      

RFH264 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir gerar relatórios gráficos de 
comparação das movimentações dos 
hemocomponentes por período, tipo 
sanguíneo e hemocomponentes 

      

RFH265 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Permitir gerar relatórios para órgãos de 
Controle (ex.: Hemominas) 

      

RFH266 Diagnóstico e 
Terapia 

Agência 
transfusional 

Manter integração com agenda de cirurgia 
e prescrição eletrônica 

      

RFH267 Diagnóstico e 
Terapia 

Genérico Permitir manter dados da entrega de 
resultados e laudos ao usuário do SUS 

      

RFH268 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir pesquisar a situação de um exame 
desde sua solicitação até a liberação do seu 
resultado, permitindo a rastreabilidade 
completa. 

      



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 122 de 290 
 página 122 de 290 

RFH269 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Transfere as informações através de rede 
sem fio privada na banda adequada ao uso 
em laboratórios, a comunicação é realizada 
com roteador próprio e não interfere e 
nem se integra em redes WiFi existentes. 

      

RFH270 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir assinar os resultados/laudos dos 
exames com assinatura digital certificada – 
individual e em lote 

      

RFH271 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir imprimir resultados de exames em 
papel 

      

RFH272 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir extrair arquivo com dados dos 
resultados de exames para disponibilização 
no Portal da Saúde 
(www.pbh.gov.br/saúde) – pesquisa e 
impressão pelo usuário do SUS. 

      

RFH273 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir pesquisar as 
solicitações/procedimentos por critérios 
associados ao usuário do SUS, inclusive 
para o recém-nascido associado à mãe 

      

RFH274 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir pesquisar e associar prescrição de 
exames por lote e por grupo de exames 

      

RFH275 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir manter a situação da prescrição de 
exame automaticamente conforme a 
execução das etapas 

      

RFH276 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o agendamento da coleta de 
exame. 

      

RFH277 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir pesquisar dados do tempo de 
execução dos exames e produtividade dos 
profissionais, utilizando critérios de 
pesquisa relacionados à organização do 
laboratório: profissional 
(atendentes/coletores), procedimento, 
setor, materiais biológicos e tempo de 
atendimento do usuário do SUS em nas 
etapas do atendimento, dentre outros 

      

RFH278 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir associar materiais ao profissional 
coletor 

      

RFH279 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir pesquisar e gerar relatórios com os 
seguintes critérios: tempo de espera do 
usuário do SUS na recepção e na sala de 
exames, produtividade por funcionário, etc. 

      

RFH280 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir emitir alerta com som indicando a 
chegada de novos pedidos  

      

RFH281 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir emitir Relatório de Estatísticas 
(Exames Faturados, Exames Cadastrados, 
Exames Pendentes, Digitadores, Exames 
por Setor, Produção (Setores, Procedência, 
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Médicos, Operadores, Exames, Exames 
Mensal, Resultado de Exames, Exames por 
Procedência, Tempo Médio de Liberação, 
Pedidos, Faturamento TABELA SUS) 

RFH282 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir emitir Relatórios de Qualidade 
(Gráfico de Levey-Jenning) 

      

RFH283 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir emitir Relatório Geral de Pacientes 
para rastreabilidade(Cadastro, Resultados, 
Completos – Liberados e Assinados, 
Completos – Liberados e Não Assinados, 
Sem Resultados – Total ou Parcial, Exames 
não Conferidos, Exames Emitidos, Exames 
Pendentes, Exames Fora do Prazo, Exames 
por Data e Hora de Coleta, Exames 
Cadastrados, Exames Coletados por 
Operador, Situação dos Exames, Resultados 
liberados, Repetição de Exames, Materiais 
Faltantes, Observações, Providências a 
Serem Tomadas,  Exames e Pacientes 
Cancelados) 

      

RFH284 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir integração com Sistema de 
Laboratório COMPLAB ou substituto 

      

RFH285 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir integração com os equipamentos 
de acordo com o protocolo HL7 CDA de 
acordo com a portaria 2073, de 31 agosto 
de 2011, Ministério da Saúde. 

      

RFH286 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Manter os dados da coleta do material, 
profissionais e hora 

      

RFH287 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir confirmar que o usuário do SUS 
realizou o preparo para a realização do 
exame, quando houver necessidade 

      

RFH288 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir imprimir o protocolo da coleta de 
material para o exame 

      

RFH289 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a impressão do pedido de exames       

RFH290 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir parametrizar tempo máximo e 
mínimo de execução do exame 

      

RFH291 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir associar alerta para o 
descumprimento dos limites do tempo de 
execução de exames 

      

RFH292 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir gerar o mapa do trabalho (setor, 
exames, data, horário, usuário do SUS-BH) 
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RFH293 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir gerar o mapa de conferência 
(setor, exames, resultados, data, horário, 
usuário do SUS-BH) 

      

RFH294 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir manter dados, manualmente, dos 
resultados dos exames feitos em bancada. 

      

RFH295 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir integração com diferentes tipos de 
equipamentos do laboratório 

      

RFH296 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir liberar resultados de forma 
individual e em lote 

      

RFH297 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir parametrização para liberar os 
resultados dos exames automaticamente 

      

RFH298 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir pesquisar, visualizar os exames por 
STATUS e gerar relatórios 

      

RFH299 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir a impressão de exames pendentes       

RFH300* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Leitores de Código de Barras portáteis, com 
leitura a laser e transmissão de dados sem 
fio para rastreabilidade das amostras e 
integrados ao totem para chamada de 
senha no interior da sala de atendimento 

      

RFH301* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Determinar automaticamente a unidade 
laboratorial de destino da amostra em 
função do exame a ser realizado: próprios 
ou conveniado. 

      

RFH302* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Possibilitar a separação de amostras 
conforme priorização (urgência ou rotina).  

      

RFH303* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir emissão, no momento da 
conferência, as etiquetas de código de 
barras para cada lote e o seu setor 
correspondente.  

      

RFH304* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir que as racks padronizadas sejam 
fechadas automaticamente pelo sistema 
quando atingirem seu nº máximo, ou antes 
disso, de acordo com a necessidade 
(parametrizável)  

      

RFH305* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o tratamento de “não 
conformidades” fazendo a leitura do código 
de barras da amostra para determinar o 
status: novo material, amostra não enviada, 
etc. 

      

RFH306* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o redirecionamento de amostras 
para outras unidades laboratoriais internas 
ou não, diferentes daquela originalmente 
determinada de modo automático (entre 
upas) 
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RFH307* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir montar previamente as 
grades/racks/bandejas de trabalho, por 
setor e tipo de amostra e/ou exames 
(parametrizáveis) e emitir etiquetas de 
código de barras para estas, de acordo com 
a necessidade.  

      

RFH308* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o agrupamento por lotes, por 
amostras, por exames ou geral, para cada 
lista de trabalho configurada. 

      

RFH309* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir gerar lista de trabalho que 
prevenham espaço livre para preencher 
com resultados conforme a necessidade.  

      

RFH310* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a impressão e re-impressão das 
listas de trabalho por setor, por lote, por 
dia e hora, por prioridade. 

      

RFH311* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Definir numeração sequencial de lotes de 
amostras segundo o tipo de lista. 

      

RFH312* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a numeração dos pedidos nas listas 
de forma contínua ou com re-inicialização 
por lote. 

      

RFH313* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Garantir que os pedidos cujas coletas ainda 
não ocorreram devem manter-se à margem 
do processo produtivo do laboratório, não 
constando do mesmo até que se realize a 
coleta. 

      

RFH314* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a configuração e geração de 
etiquetas: a) suporte a códigos de barras; b) 
funcionalidade para o desenvolvimento do 
layout das etiquetas; c) impressão por lote 
de amostras. 

      

RFH315* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir segregação das amostras não 
colhidas da fase analítica, impedindo sua 
participação dos documentos de trabalho e 
do interfaceamento de instrumentos. 
 

      

RFH316* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a integração de equipamentos pré-
analíticos (ex.: pipetadoras, sorteadora de 
amostras) a equipamentos analíticos de 
forma a viabilizar a definição dinâmica do 
fluxo das amostras. 

      

RFH317* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir introdução das amostras no fluxo 
de produção apenas após recepção. 

      

RFH318* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir, por meio de parametrização do 
exame, definir se o mesmo pode ou não ser 
autorizado pelo laboratório. 

      

RFH319* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir impressão da autorização de 
exames, se necessário. 
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RFH320* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Ter flexibilidade para a configuração das 
listas de trabalho, permitindo a associação 
de máscaras distintas para diferentes 
grupos de exames. 

      

RFH321* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir para cada lista de trabalho 
configurada, agrupamento das amostras 
que contenham exames participantes da 
lista na forma de lotes parametrizáveis. 

      

RFH322* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir geração de relatório de lista de 
trabalho contendo a identificação do 
paciente, dos exames solicitados em cada 
amostra pertencentes à lista, dos demais 
exames solicitados, do pedido, de sua 
ordem no lote, com previsão de espaço 
para os parâmetros a terem seus resultados 
transcritos, dados clínicos etc. 

      

RFH323* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir a impressão de listas de trabalho 
por exame com a máscara dos requisitos do 
laudo a serem preenchidos. 

      

RFH324* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir envio automático das informações 
de produção (amostras, pacientes, exames, 
atributos, respostas do questionário de 
admissão etc) ao Módulo de 
Interfaceamento após confirmação de 
recepção das amostras na área técnica. 
 

      

RFH325* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Ter opção de seleção e re-envio de 
amostras ao Módulo de Interfaceamento. 

      

RFH326* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir que o SISTEMA identifique (por 
leitura de código de barras) cada etapa da 
execução dos exames no laboratório, 
registrando horário e responsáveis: - 
recepção das amostras   - montagem e 
reconhecimento das grades de trabalho por 
setor  - criação das listas de trabalho – 
centrifugação de cada amostra x exame – 
recepção das amostras nos setores técnicos 
– armazenamento das grades nas 
geladeiras/câmaras – descarte das 
amostras 

      

RFH327* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir gerar alerta sonoro resultados fora 
dos Valores de Referência  

      

RFH328* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a realização automática de 
cálculos, contendo expressões matemático-
lógicas, para, assim, gerar os resultados 
derivados de outros resultados de exames, 
de dados dos pacientes (como sexo, idade, 
altura, peso, etc...) ou de dados das 
amostras (material, data de coleta, etc...). 

      

RFH329* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir a conversão de unidades e/ou a 
liberação de um mesmo resultado em 
múltiplas unidades 

      

RFH330* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir conversões de resultados 
numéricos (quantitativos) em textuais 
qualitativos (positivo, negativo, reagente, 
etc.) parametrizáveis; 
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RFH331* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir seleção e re-envio de amostras ao 
Módulo de Interfaceamento 

      

RFH332* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir fluxo de comunicação bidirecional 
em todos os equipamentos capacitados, 
com suporte total a identificação positiva 
de amostras por códigos de barras. 

      

RFH333* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir agrupar os parâmetros, dosados 
ou calculados, sob a máscara de um único 
exame, de forma a viabilizar a conversão 
necessária entre os exames solicitados ao 
pedido daqueles realizados nos 
equipamentos de automação. 

      

RFH334* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o controle de repetição de exames, 
manutenção de inúmeras repetições, delta-
check de repetições, seleção da repetição a 
liberar (parametrizáveis). 

      

RFH335* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir gerar relatórios estatísticos de 
repetições por equipamento, por data e por 
exame, indicando as taxas de repetições 
por exame e por determinações. 

      

RFH336* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Exibir os resultados dos exames em 
formato planilhado (visualização em lote); 

      

RFH337* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o monitoramento dos reagentes 
por meio de: rastreabilidade da fabricação, 
recebimento, abertura, início e 
 encerramento de uso de cada lote, suporte 
a múltiplos lotes por analito, vencimento 
dos lotes, rastreabilidade do lote usado em 
cada determinação, inclusive repetições, 
bloqueio de liberação de resultados 
produzidos com reagentes vencidos, 
comunicação das ocorrências aos 
responsáveis; 

      

RFH338* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o suporte a re-identificação de 
amostras cujos resultados tenham sido 
recebidos pelo Módulo de Interfaceamento 
por suas  sequencias de processamento, de 
forma a viabilizar o interfaceamento de 
equipamentos que não suportem 
identificação positiva de amostras. 

      

RFH339* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Definir a  sequencia  de processamento das 
amostras entre os equipamentos de 
automação de um setor. 

      

RFH340* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a opção de consulta pelo grupo 
de profissionais de saúde de sua unidade de 
origem habilitados para tal. Exibição de 
todos seus pacientes e possibilidade de 
pesquisa do paciente em análise por partes 
de seu nome, número de prontuário, RG, 
CNS ou CPF. 

      

RFH341* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a consulta comparativa da 
evolução de parâmetros selecionados, 
agrupados em perfis para simplificação da 
seleção 
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RFH342* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

 Permitir a impressão de resultados 
anteriores no próprio laudo (laudo 
evolutivo) 

      

RFH343* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar o cálculo e exibição do delta-
check por ocasião da liberação dos 
resultados. 

      

RFH344* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Viabilizar o controle e análise de 
indicadores de resultados fora dos critérios 
de normalidade (flags), emitidos pelos 
equipamentos ou criados no SISTEMA com 
base em expressões lógicas derivadas dos 
próprios resultados e dos dados do 
paciente, e da amostra (idade, sexo, 
origem, pedido etc.). 

      

RFH345* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir realizar Cálculos: a) condicionais, 
envolvendo resultados e dados dos 
pacientes e das amostras (idade, sexo, 
origem etc.); b) conversão de unidades e 
liberação de um mesmo resultado em 
múltiplas unidades; c) conversões de 
resultados numéricos em textuais (positivo, 
negativo, reagente, etc.); d) entre 
parâmetros de um exame e/ou diferentes 
exames; e) expressões matemático-lógicas. 

      

RFH346* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a liberação automática ou manual 
dos resultados, por exame ou por amostra. 

      

RFH347* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a digitação de resultados 
referentes a uma determinada lista de 
trabalho. 

      

RFH348* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir gerar listas de conferência, 
previamente à liberação, para os lotes com 
resultados, obedecendo à mesma 
configuração da lista original. 

      

RFH349* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Possibilitar o controle de diluição externa 
da amostra, com correção automática de 
resultados. 
 

      

RFH350* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Disponibilizar funcionalidades de apoio à 
introdução de resultados de técnicas 
manuais e de observações diretamente no 
Módulo de Interfaceamento: a) dicionários 
configuráveis (microrganismos, antibióticos, 
observações padronizadas etc.), com 
tradução de códigos recebidos dos 
equipamentos para suas expressões finais; 
possibilidade de digitação múltipla de 
códigos, com tradução automática; 
possibilidade de seleção a partir de listas, 
em tempo de digitação; b) entradas 
múltiplas de resultado, permitindo a 
atribuição de um mesmo resultado (ex.: 
“Negativo”) para diversas amostras em um 
único comando. 
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RFH351* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir recurso para associação de 
observações de produção relacionadas às 
amostras e exames (frases padronizadas, 
bibliografia), com possibilidade de 
exportação ao Módulo Principal para 
participação do laudo. 

      

RFH352* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a criação, pelo administrador, 
de atributos especiais, manipuláveis em 
cálculos e condições de liberação, com 
possibilidade de recepção de seus valores a 
partir do Módulo Principal. 

      

RFH353* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Registrar, no laudo, a data e hora de sua 
expedição. 

      

RFH354* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a digitação dos resultados 
de exames por pedido. 

      

RFH355* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a introdução de resultados por 
exame, com navegação pelos pedidos que 
contenham esse exame. 

      

RFH356* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a introdução de resultados por 
lote de lista de trabalho, com obediência da 
 sequencia  original do lote na exibição das 
amostras a digitar 

      

RFH357* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Possibilitar a definição de regras 
parametrizáveis para a liberação técnica 
automática dos resultados 

      

RFH358* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Possibilitar a liberação simultânea de todos 
os resultados participantes de um lote de 
lista de trabalho 
 

      

RFH359* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Emitir listas de conferência, previamente à 
liberação, para os lotes de listas de trabalho 
com resultados digitados, obedecendo à 
mesma configuração da lista original. 

      

RFH360* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar inclusão de valores de 
referência variáveis de acordo com o sexo e 
a idade do paciente 

      

RFH361* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar ferramenta para configuração 
de máscaras de laudos pelo próprio 
laboratório 

      

RFH362* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a alteração da máscara do laudo 
de exame sem perda ou prejuízo dos 
resultados arquivados, e sem a necessidade 
de criação de um novo código de exame. 

      

RFH363* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir funcionalidade de apoio à digitação 
de resultados textuais padronizados, 
através do uso de códigos personalizados 
pelo laboratório. 

      

RFH364* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar encerramento da análise por 
material faltante, através da atribuição de 
um motivo do encerramento, e com 
estatísticas de incidência por motivo 
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RFH365* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Viabilizar, nas culturas em que se 
identificarem diversos germes isolados, a 
laudagem do antibiograma por 
microrganismo, mas com apresentação 
conjugada de todos os isolados e todos os 
antimicrobianos em uma única matriz de 
sensibilidade. 

      

RFH366* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

 Possibilitar dois níveis de liberação dos 
resultados: a) liberação técnica, realizada 
pela bancada, relativa aos resultados de 
exames sob sua responsabilidade; b) 
liberação clínica, posterior à liberação 
técnica, relativa a todos os resultados de 
cada paciente, independentemente dos 
setores de realização dos exames; c) 
adoção opcional de cada tipo de liberação. 

      

RFH367* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a retificação de laudos, com 
rastreabilidade de todas as etapas e 
emissão de relatórios e laudos em 
conformidade com a legislação vigente 
(RDC 302 – ANVISA) e suas atualizações. 

      

RFH368* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Exportar relatórios de configurações do 
SISTEMA, para arquivamento e 
documentação. 

      

RFH369* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a exportação de dados de 
configuração, de movimento e de 
rastreabilidade. 

      

RFH370* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a restrição de visibilidade e 
operação de equipamentos por usuário. 

      

RFH371* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir funcionalidade que permita a 
geração de relatórios personalizados sobre 
os dados mantidos pelo Módulo de 
Interfaceamento. 

      

RFH372* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a integração com sistemas de 
Controle Interno da Qualidade, de forma a 
viabilizar o controle da continuidade do 
fluxo analítico em função dos resultados do 
CIQ em tempo real. 

      

RFH373* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o registro do envio das amostras 
para Laboratórios Regionais e/ou Apoio 

      

RFH374* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir o resgate de relatório com o 
tempo de execução dos exames à partir da 
entrega do lote no setor. 

      

RFH375* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a parametrização de diversos 
perfis de acesso, de acordo com as 
responsabilidades assumidas. 

      

RFH376* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar o salvamento dos relatórios em 
formato Excel. 
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RFH377* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a captura automática de resultados 
de controle dos equipamentos 
interfaceados 

      

RFH378* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Permitir a digitação de resultados de 
controle para rotinas não interfaceadas. 

      

RFH379* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir algoritmo de reconhecimento de 
controles mesmo quando processados 
como amostras nos equipamentos 
interfaceados pelo Módulo de 
Interfaceamento. 

      

RFH380* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Capacidade de manutenção dos seguintes 
grupos dos indicadores estatísticos: a) 
média e DP de bula;b) média e DP internos 
do laboratório;c) média e DP calculados 
com base nos valores de controle dos n 
primeiros pontos da série, sendo n 
informado pelo laboratório;d) média e DP 
calculados com base em todos os pontos do 
lote;e) média e DP calculados com base em 
todos os pontos de um determinado 
período de interesse. 

      

RFH381* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Estatísticas que permitam a visualização e a 
comparação dos resultados dos diferentes 
padrões de média e desvio padrão, a 
visualização do tamanho da população 
considerada e de outros indicadores 
estatísticos 

      

RFH382* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Regras de Westgard: a) possibilidade de 
seleção e configuração das regras, com 
suporte a todas as sintaxes possíveis. B) 
possibilidade de configuração para que 
sejam considerados, na avaliação de uma 
regra, apenas os pontos de uma corrida, os 
pontos de um mesmo nível de controle, ou 
os pontos de todos os níveis do controle; c)        
bloqueio configurável da continuidade de 
processamento do analito ou de todo o 
sistema analítico quando da violação das 
regras definidas. D) bloqueio configurável 
da liberação de resultados de amostras 
quando da violação das regras definidas em 
determinado controle. E) estatísticas de 
regras violadas por sistema analítico e por 
lote de controle; f) seleção de regras a 
adotar por analito. 

      

RFH383* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar o bloqueio do sistema analítico 
caso o intervalo de tempo entre duas 
corridas de controle supere o limite 
configurado pelo laboratório para cada 
analito, de forma a impedir que se inicie 
uma corrida analítica sem o processamento 
e a validação dos controles. 

      

RFH384* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a análise da evolução do 
coeficiente de variação entre dois períodos 
subsequentes, e entre um período e a série 
histórica como um todo (desde o início do 
lote). 
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RFH385* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Verificação do erro total, configurado para 
cada analito na forma de um percentual em 
relação à média, de forma a viabilizar o 
bloqueio da adoção de critérios muito 
abertos para a aceitação dos controles. 

      

RFH386* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a visualização de todos os 
pontos da série histórica e de seleção por 
período, sistema analítico, controle, lote 
etc. 

      

RFH387* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a aceitação ou de cancelamento 
de um ponto. 

      

RFH388* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Registrar as ações tomadas e outras 
informações importantes sobre cada ponto. 

      

RFH389* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a diferenciação dos pontos pela 
adoção de padrões distintos de cores de 
acordo com sua distância em relação à 
média adotada para o analito. 

      

RFH390* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir histograma de dois níveis de 
controle para análise comparativa 

      

RFH391* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório (LIS) 

Possuir gráfico de Youden para dois níveis 
quaisquer de determinado controle 

      

RFH392* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir relatórios dos pontos, ações 
tomadas, regras violadas, gráficos etc 

      

RFH393* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gráfico de Levey-Jennings: a) diferenciação 
dos pontos pela adoção de padrões 
distintos de cores e formas de acordo com 
sua distância em relação à média adotada 
para o analito; b) exibição de cada nível do 
controle em um gráfico individual ou de 
todos os níveis em um gráfico conjugado; c) 
exibição configurável das regras violadas, 
dos valores dos pontos, das medidas 
adotadas, dentre outros. 

      

RFH394* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir suporte à operação em paralelo de 
múltiplos lotes de um mesmo analito, de 
forma a viabilizar o início de nova série 
histórica antes do encerramento da atual. 

      

RFH395* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir gerenciamento da validade dos 
lotes de controle de qualidade, com alerta 
da iminência de vencimento com 
antecedência em dias configurável. 

      

RFH396* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir corrida analítica configurável de 
acordo com o intervalo de tempo definido 
pelo laboratório, e variável entre os 
diversos controles. 

      

RFH397* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possuir suporte a número ilimitado de 
níveis em cada controle. 
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RFH398* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Funcionamento online sem a necessidade 
de emulador de terminais (terminal Server, 
citrix metaframe ou similares). 

      

RFH399* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a utilização de base de dados 
centralizada para consolidação dos dados 
de todos os laboratórios. Preservando 
todas as características do sistema. 
 

      

RFH400* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a integração de 
POP´s/Instruções de trabalho, formulários e 
outros documentos padronizados ao 
SISTEMA. 
 

      

RFH401* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a geração de relatórios de 
pendências de produção, com opção de 
seleção de período em dias e de horário. 

      

RFH402* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerar histórico por período, com dados e 
resultados impressos de forma 
compactada, para arquivamento. 

      

RFH403* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a geração de relatório histórico por 
período para um determinado exame ou 
grupo de exames, com dados e resultados, 
para fim de pesquisa epidemiológica. 
 

      

RFH404* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Permitir a geração de relatório de 
quantidade de tubos, frascos e outros 
insumos usados na coleta. Relatório 
parametrizável, incluindo a possibilidade de 
introdução de fórmulas e inserção de dados 
oriundos/capturados em outros relatórios 
do sistema. 

      

RFH405* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Possibilitar a introdução de tabela de 
preços de exames (tabela SAI/SUS), cujos 
dados poderão ser exportados e/ou 
capturados em outros relatórios. 

      

RFH406* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerenciar o fluxo do paciente, suas 
amostras e seus resultados 

      

RFH407* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerenciar dados da produção do 
laboratório, incluindo o fluxo operacional e 
o interfaceamento de equipamentos de 
automação 

      

RFH408* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerenciar da expedição e da divulgação dos 
resultados 

      

RFH409* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerenciar dados do Controle Interno da 
Qualidade 

      

RFH410* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerar relatório de Cadastro (Exames por 
Especialidades, Arquivo de Resultado) 
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RFH411* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerar relatório Geral de Pacientes 
(Cadastro, Resultados, Sem Resultados – 
Total ou Parcial, Exames não Conferidos, 
Exames Emitidos, Exames Pendentes, 
Exames Fora do Prazo, Exames por Data e 
Hora de Coleta, Exames Cadastrados, 
Exames Coletados por Operador, Situação 
dos Exames, Resultados liberados, 
Repetição de Exames, Materiais Faltantes, 
Observações, Providências a Serem 
Tomadas, Culturas Positivas, 
Rastreabilidade, Exames e Pacientes 
Cancelados.) 

      

RFH412* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerar relatório de recoletas parametrizável, 
com possibilidade de explicação pelo 
laboratório, para cada caso, sem sair no 
laudo. 

      

RFH413* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerar relatórios parametrizáveis com 
responsáveis e horário da disponibilização 
das amostras para os setores, da criação 
das listas de trabalho. 

      

RFH414* Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações de 
Laboratório 
(LIS) 

Gerar relatório de tempo de execução – 
diferença entre o horário de liberação do 
resultado e o horário da entrega da rack e 
leitura do código de barras pelo setor 
técnico. 

      

RFH415 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Manter controle de insumos por exames 
(filmes e contrastes). 

      

RFH416 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir manter dados do laudo com 
inserção de assinatura digital certificada 

      

RFH417 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir manter a situação dos exames       

RFH418 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir pesquisar prescrição por situação – 
autorizada ou não – para impressão (dados 
para o faturamento – contingência) 

      

RFH419 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir emitir etiquetas para identificação 
de envelopes 

      

RFH420 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir acessar as imagens de exames 
armazenado no PACS, do usuário do SUS 
selecionado, e por meio de um recurso de 
visualização. 

      

RFH421 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Apresentar a lista de trabalho/exames com 
filtros relacionados ao agendamento 
(equipamentos, salas, profissional, tipo de 
exame, partes do corpo, especialidades 
médicas, urgências, data de realização,). 

      

RFH422 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir preencher e associar um 
formulário ao exame durante a etapa de 
execução. 

      

RFH423 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir o registro automático do início e 
término da realização dos exames. 
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RFH424 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir identificar no RIS a interrupção / 
pausa na realização dos exames; 

      

RFH425 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir tramitar laudo para validação       

RFH426 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir manter edição do laudo gravando 
versões preliminares 

      

RFH427 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir imprimir laudo       

RFH428 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir integrar com os equipamentos que 
não possuem a tecnologia DICOM 

      

RFH429 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir manter arquivos de áudio para 
elaboração de laudos 

      

RFH430 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir transcrever laudo por meio do 
reconhecimento de voz para gerar relatório 

      

RFH431 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir digitar laudos a partir de um 
sistema de reprodução de arquivos de 
áudio armazenados eletronicamente 
 

      

RFH432 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir gerar lista de exames por 
profissional/modalidade 

      

RFH433 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir que todos os laudos armazenados 
sejam acessados em tempo real 

      

RFH434 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir integrar sistema automatizado 
para criar CD’s auto-executáveis com 
imagens médicas no padrão DICOM, laudo 
escrito e viewer integrados, que permita a 
visualização das imagens em qualquer PC 
padrão sem a necessidade de plug-ins ou 
softwares adicionais 
 

      

RFH435 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir cadastrar equipamento       

RFH436 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir associar equipamento aos 
profissionais 

      

RFH437 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações da 
Radiologia (RIS) 

Permitir o recebimento dos pedidos de 
exames em tempo real (online) das 
unidades de internação, Serviço Médico de 
Urgência e ambulatórios, além de pedidos 
(em papel) de usuários externos do SUS 
inseridos no sistema. 

      

RFH438 Extração de 
dados 

Genérico Permitir criação de relatórios pré-definidos 
por meio da gravação de filtros 
selecionados 

      

RFH439 Extração de 
dados 

Genérico Permitir a parametrização da liberação dos 
relatórios operacionais por módulo. 
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RFH440 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Permitir pesquisar e gerar relatório do 
percurso dos usuários do SUS (coletivo) no 
contato assistencial, com tempo médio de 
espera para os atendimentos previstos, por 
setor, CID, classificação de risco, 
aguardando internação, com possibilidade 
de impressão 

      

RFH441 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Permitir pesquisar dados relacionados aos 
usuários do SUS (internado ou egresso) – 
conjunto de usuários – quantidade e lista, 
tais como: o tempo de permanência total e 
em cada unidade desde a internação 
hospitalar,  patologia, diagnóstico (CID10), 
forma de entrada, período contendo data 
da internação, data da alta, motivo da 
internação e procedimento realizado (Alta 
responsável), profissionais 
responsáveis/médico assistente, sexo, faixa 
etária, classificação de 
complexidade/criticidade, dentre outros. 
Gerar relatórios para impressão e 
exportável para arquivo (csv) a partir do 
resultado da pesquisa 

      

RFH442 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Permitir a extração de dados existentes na 
base de dados do sistema hospitalar, por 
meio de um gerador de relatórios, 
possibilitando cálculos e cruzamento de 
variáveis 

      

RFH443 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de cirurgias de urgências e 
eletivas, por um determinado período, por 
especialidade, por unidade, por setor, por 
porte, por situação (cancelada, reservada...) 

      

RFH444 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de partos realizados por tipos 
(Normal, cesárea), por um determinado 
período 

      

RFH445 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de exames por tipo: 
laboratoriais e de imagens realizados, por 
situação, por um determinado período 

      

RFH446 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de transfusões realizadas, por 
um determinado período 

      

RFH447 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de devolução de bolsa de 
sangue 

      

RFH448 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de refeições fornecidas por 
usuário do SUS e acompanhantes, por 
unidade, em um determinado período. 

      

RFH449 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de internações hospitalar, por 
um determinado período. 

      

RFH450 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Taxa de ocupação de internação por clínica 
em um determinado período. 

      

RFH451 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Duração média de internação por clínica 
em um determinado período. 

      

RFH452 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Taxa de mortalidades em um determinado 
período 

      

RFH453 Extração de 
dados 

Relatório 
Gerencial 

Quantidades de atendimento dos setores 
de apoio (manutenção, informática, 
transporte) por situação (realizados, em 
andamento, cancelado, etc) 
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RFH454 Extração de 
dados 

Relatório 
Operacional 

Permitir pesquisar e gerar relatório do 
percurso do usuário do SUS (individual) no 
contato assistencial, com registro do 
horário dos eventos/setores, CID, com 
possibilidade de impressão 

      

RFH455 Extração de 
dados 

Relatório 
Operacional 

Permitir pesquisar/consultar, gerando 
listagem, de cadastros provisórios do 
usuário do SUS no sistema. 

      

RFH456 Extração de 
dados 

Relatório 
Operacional 

Permitir gerar relatórios com dados sobre 
visitantes/acompanhantes (por leito / por 
setor / por clínica / por dia-hora) etc. 

      

RFH457 Extração de 
dados 

Relatório 
Operacional 

Permitir a geração relatórios usuários do 
SUS por classificação de risco/cor, tempo 
médio de classificação por profissional, lista 
diária de usuário do SUS em tempo real. 

      

RFH458 Extração de 
dados 

Relatório 
Operacional 

Permitir calcular as taxas de infecção 
Hospitalar, a partir de dados existentes no 
sistema, demonstrando graficamente a 
evolução mensal das mesmas de acordo 
com parâmetros pré-definidos para o 
cálculo, tais como: setor, especialidades, 
profissional e topologia; 

      

RFH459 Extração de 
dados 

Relatório 
Operacional 

Permitir emitir Relatório de Cadastro de 
Usuários do SUS (Com Endereço, Com 
Setores, Agendados, Conferência, Listagem 
por Horário, Total por Horário, Tempo de 
Cadastro, Total de Pacientes) 

      

RFH460 Faturamento Auditoria e 
Controle de 
Recursos de 
Glosas 

Permitir manter dados de pendência de 
auditoria 

      

RFH461 Faturamento Auditoria e 
Controle de 
Recursos de 
Glosas 

Permitir pesquisar itens lançados na conta 
do usuário do SUS por modalidade de pré-
auditoria, podendo ser feita de forma 
interna (realizada por profissionais da 
instituição), e externa (realizada por 
profissionais dos convênios que atuam 
dentro da instituição). Ambas podem ser 
feitas para a mesma conta. 

      

RFH462 Faturamento Auditoria e 
Controle de 
Recursos de 
Glosas 

Permitir manter dados de auditoria na 
conta do usuário do SUS. 

      

RFH463 Faturamento Auditoria e 
Controle de 
Recursos de 
Glosas 

Permitir bloquear itens faturados e serem 
identificados como itens em auditoria ou já 
auditados 

      

RFH464 Faturamento Auditoria e 
Controle de 
Recursos de 
Glosas 

Manter dados de Chek list documental, 
obrigatório, para fechamento do Prontuário 
Clínico – do contato assistencial. 

      

RFH465 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Permitir extrair dados da produção 
conforme layout dos instrumentos de 
captação de produção do Ministério da 
Saúde: BPA-C, BPA-I, APAC, AIH, RAAS-AD e 
RAAS-PSI ou substituto conforme previsão – 
Conjunto Mínimo de Dados 
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RFH466 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Permitir validar dados do faturamento com 
as regras definidas pelo SUS para 
internação de longa permanência, cirurgias 
múltiplas, politraumatizados, órteses e 
próteses, CBO x procedimentos etc.; 

      

RFH467 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Permitir manter dados de AIH e APAC em 
conformidade com as normativas do SUS e 
utilizando assinatura digital certificada 

      

RFH468 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Permitir validar dados do CID relacionado 
ao procedimento conforme estabelecido na 
Tabela SUS 

      

RFH469 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Manter dados de procedimento local com a 
correspondência na tabela SUS 

      

RFH470 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Permitir emissão (impressão) de espelho 
das AIHs 

      

RFH471 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Permitir rateio médico de acordo com 
regras do SUS e baseado nos dados da 
produção 

      

RFH472 Faturamento Faturamento 
SUS 
Ambulatorial 
(BPA, BPAI e 
APAC) 

Permitir valorar a produção com dados da 
tabela SUS 

      

RFH473 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir manter dados da solicitação de 
internação 

      

RFH474 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir manter dados de numeração da 
AIH com validação 

      

RFH475 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Possibilita controlar o limite de uso de 
leitos credenciados. 

      

RFH476 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir validação de dados para identificar 
se o usuário do SUS teve alta em menos de 
72 horas e está retornando. 

      

RFH477 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir manter itens de controle para 
análise gerencial das receitas geradas pelo 
faturamento; 

      

RFH478 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir calcular as diárias que deverá ter 
por base uma hora inicial, controlando 
desde a entrada do usuário do SUS até a 
sua saída; 
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RFH479 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir associar, automaticamente, a 
conta do usuário do SUS e o centro de 
custos de acordo com as unidades/setores 
ou serviços internos da unidade em que o 
mesmo foi atendido 

      

RFH480 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir gerar dados da produção, por 
competência, por profissional, por 
procedimento (principal, secundário e 
especial) e por setor de atendimento; 

      

RFH481 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir pesquisar dados de 
produção/faturamento de forma “on-line”, 
de acordo com as solicitações e 
procedimentos realizados pelos médicos ou 
outros profissionais; 

      

RFH482 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir importar automaticamente as 
atualizações da Tabela SUS. 

      

RFH483 Faturamento Faturamento 
SUS Internação 
(AIH) 

Permitir imprimir documentos de cada 
atendimento (dados de produção faturável) 
em cada unidade para o setor de 
faturamento (contingência) 

      

RFH484 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir manter dados da requisição de 
materiais/serviços/itens de farmácia, 
editando dados pertinentes a cada tipo de 
itens. 

      

RFH485 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir manter dados de devolução de 
materiais, utilizando como referência a 
requisição dos mesmos materiais ou edição 
manual 

      

RFH486 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir parametrizar itens da requisição 
por local de estoque 

      

RFH487 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir visualizar, em painel, requisições 
por situação 

      

RFH488 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir manter automaticamente e/ou 
manualmente a situação das requisições 
pelo seu ciclo de vida. 

      

RFH489 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir parametrizar as situações 
aplicáveis ao ciclo de vida da requisição 

      

RFH490 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permite pesquisar requisição considerando 
critérios de identificação e recuperar dados 
do percurso (histórico) 

      

RFH491 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir imprimir a requisição com código 
de barra para a sua identificação 

      

RFH492 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir importar arquivos de NF       

RFH493 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir extrair dados de materiais 
utilizando curva ABC/Pareto (ex: por 
consumo, preço, por família) 

      

RFH494 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir controlar a saída em função da 
data de validade 

      

RFH495 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir manter dados de devolução de 
itens ao fornecedor 

      

RFH496 Materiais e 
Logística 

Almoxarifado Permitir manter dados de itens de materiais       
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RFH497 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir a geração do Pedido de Cotação 
(por item, lote ou global) através das 
informações inseridas pelo setor solicitante 
ao gerar a REQUISIÇÃO DE COMPRAS e os 
DADOS PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

      

RFH498 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir manter dados do Termo de 
Referência e associá-lo à Requisição de 
Compras 

      

RFH499 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir gerar mapa comparativo de preços 
(com a disposição de itens e/ou lotes 
conforme inserção do setor solicitante de 
modo integrado) evidenciando os preços 
médios e valor de última contratação, com 
possibilidade de exportação para o Excel 

      

RFH500 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir selecionar fornecedores (grupos e 
subgrupos – SUCAF) extraindo listagem de 
e-mail para envio de pedido de cotação, 
possibilitando a inclusão de novos e-mails e 
alteração dos existentes para aquele grupo 
e subgrupo ou fornecedor e mantendo esse 
banco de dados para a GMAT. 

      

RFH501 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir imprimir os seguintes relatórios a 
partir dos dados gerados no processo da 
‘Requisição de Compras’, podendo manter 
os dados no formato da impressão, se for 
necessário: “Pedido de Cotação”, “Mapa de 
Preços”, “Termo de Referência”, 
“Solicitação de Empenho” 

      

RFH502 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir notificar, por e-mail, os gestores de 
contratos, sobre a vigência dos contratos 

      

RFH503 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir emitir convocação aos 
fornecedores – com possibilidade de envio 
de e-mail juntamente com a situação do 
fornecedor (SUCAF) 

      

RFH504 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir manter dados do contrato e seus 
aditivos 

      

RFH505 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir interoperar com o SUCC dados dos 
contratos 

      

RFH506 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir manter dados de ordem de 
compra 

      

RFH507 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir manter a situação da ordem de 
compra conforme o seu ciclo 

      

RFH508 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Manter dados do fornecedor       

RFH509 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permite pesquisar dados fornecedores pela 
sua situação: ativos, inativos, desativados, 
suspensos e inidôneos e imprimir relatório 

      

RFH510 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir manter dados uma solicitação de 
compras dos tipos: de material (consumo 
ou permanente), de serviço, obras e 
serviços de engenharia 

      

RFH511 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir estimar o preço de cada item ou 
lote de uma solicitação de compra. 

      

RFH512 Materiais e 
Logística 

Compras / 
Licitações 

Permitir integrar o ciclo de vida da 
Requisição de Compras com o ciclo de vida 
dos Materiais e Serviços e com o ciclo de 
vida do Contratos 
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RFH513 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter situação, automaticamente 
e/ou manualmente, do ciclo de vida do 
contrato e seus aditivos identificando o 
saldo físico e financeiro por meio das 
situações das requisições e Ordem de 
Fornecimento 

      

RFH514 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir carregar e/ou manter dados de 
materiais para estocagem (inclusive 
farmácia) 

      

RFH515 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter situação, automaticamente 
e/ou manualmente, do ciclo de vida do 
material /itens de farmácia 

      

RFH516 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir preencher a ‘Autorização de 
Fornecimento’ automaticamente com 
dados do Fornecedor e com itens do 
material 

      

RFH517 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir pesquisar dados da situação da 
Requisição e de materiais, recuperando 
dados de itens, quantidade e situação do 
item 

      

RFH518 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter atualização do estoque a 
partir de dados da dispensação 

      

RFH519 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir atualizar a situação da requisição 
com informação de atendimento por itens. 

      

RFH520 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados da associação de 
fornecedores aos medicamentos 

      

RFH521 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados de materiais e 
medicamentos em estrutura hierárquica 
que contenha no mínimo: grupo, família, 
princípio ativo, agrupamento de estoque, 
unidade de medida. 

      

RFH522 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir cadastrar e pesquisar a 
identificação de materiais/medicamentos 
por meio código de barras 

      

RFH523 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir emitir de etiquetas de código de 
barras, utilizando o lote, a validade ou 
ainda utilizar o código do fabricante e 
código datamatrix 

      

RFH524 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir pesquisar a rastreabilidade e o 
controle de validade de materiais e 
medicamentos por meio do uso de leitores 
de código de barras 

      

RFH525 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados da produção própria 
de medicamentos / soluções (lote de 
produção). 

      

RFH526 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados de setor e unidade 
associando-os ao centro de custos 

      

RFH527 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir transferir itens de 
materiais/medicamentos entre estoques de 
unidade/setor 

      

RFH528 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir a dispensação de medicamentos 
associado ao código de barras. 

      

RFH529 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir a dispensação por dose unitária – 
Fracionamento 

      

RFH530 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir o cadastro de várias farmácias, e 
controlar os estoques separadamente de 
cada uma. 
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RFH531 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados de medicamento, 
com regras parametrizáveis quanto marcas, 
fornecedores, prazos de validade, controles 
de temperatura e outras restrições 
vinculadas ao recebimento. Deverá ter um 
documento que será confrontado com as 
NFs que espelhe o Pedido ou a Autorização 
de fornecimento. 

      

RFH532 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir calcular a necessidade de 
reposição dos itens dos medicamentos a 
serem entregues, com validade, lote e 
quantidade; o número da necessidade da 
compra 

      

RFH533 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permite o cadastro e o gerenciamento dos 
contratos de fornecimento de materiais, 
permitindo o gerenciamento do 
CONTRATO, do EMPENHO, da 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, do 
recebimento da Nota Fiscal, da estocagem 
da distribuição para unidades 
descentralizadas e dispensação ao usuário 
do SUS; 

      

RFH534 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permite o gerenciamento de aditivos de 
contrato, tanto de valor como de prazo, de 
acordo com a Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 

      

RFH535 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter a associação da entrega 
com a Autorização de Fornecimento. Ao 
escolher esta Autorização de Fornecimento, 
o sistema deverá preencher 
automaticamente o nome do fornecedor e 
buscar os itens da autorização de 
fornecimento; 

      

RFH536 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados da situação da 
entrega da Autorização de Fornecimento, 
buscando automaticamente quantidade 
dos itens já entregue e os pendentes. 
Assim, o sistema apresentará uma lista com 
os itens de medicamento contida na 
respectiva autorização de fornecimento, 
com a quantidade que falta a ser entregue; 

      

RFH537 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados de solicitação de 
transferência de medicamento entre as 
farmácias. 

      

RFH538 Materiais e 
Logística 

Farmácia A solicitação deverá ter a data, qual 
unidade solicitante, o seu número de 
registro, e opção para marcar a situação do 
pedido, itens do pedido com a busca do 
medicamento (cadastro de medicamento), 
quantidade; 

      

RFH539 Materiais e 
Logística 

Farmácia Após a situação do pedido ser estabelecida 
pelo solicitante como enviada, este pedido 
não poderá ser alterado, para que seja 
atendido pela unidade solicitada; 

      

RFH540 Materiais e 
Logística 

Farmácia Para atender à solicitação de transferência 
de medicamentos, o sistema deverá 
disponibilizar uma tela onde terá as 
seguintes regras: O atendimento do pedido 
de transferência deverá ter o número do 
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pedido solicitado, sua data, unidades 
envolvidas no processo e itens solicitados; 

RFH541 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados da situação da 
solicitação de transferência de 
medicamentos entre farmácias e por itens 

      

RFH542 Materiais e 
Logística 

Farmácia O usuário poderá atender à solicitação 
parcialmente, integralmente ou não 
atender; 

      

RFH543 Materiais e 
Logística 

Farmácia O sistema deverá mostrar na mesma tela 
quais foram os itens e quanto foi atendido, 
respeitando regras e critérios de 
usabilidade estabelecidos e exigidos na 
metodologia; 

      

RFH544 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir parametrizar regras para 
transferência de estoques entre farmácias 

      

RFH545 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir parametrizar regras para 
dispensação de medicamentos 

      

RFH546 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir pesquisar medicamento para 
recuperar dados de rastreabilidade da 
entrada do medicamento até o usuário do 
SUS) 

      

RFH547 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir pesquisar o medicamento no 
estoque de outras unidades 

      

RFH548 Materiais e 
Logística 

Farmácia Gerar relatório apresentando todos os 
medicamentos que foram dispensados, 
indicando os usuários do SUS que 
receberam tais medicações. 

      

RFH549 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados da devolução do 
medicamento; 

      

RFH550 Materiais e 
Logística 

Farmácia Gerar relatório de medicamentos 
controlado pela portaria 344, por farmácia, 
por usuário do SUS, a cada dia dispensado. 
O sistema deve ter o controle do livro 
eletrônico para o gerenciamento dos itens 
de acordo com a portaria 344 e a ANVISA 

      

RFH551 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir manter dados (automaticamente e 
manualmente) da dispensação de 
medicamentos por centro de custo e por 
conta de usuário do SUS 

      

RFH552 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir parametrizar controles Especiais 
de Dispensação de Medicamentos com 
intervenção da Assistência Farmacêutica 
como Psico (P-344), Antimicrobiano, Alto 
Custo e Não Padronizado 

      

RFH553 Materiais e 
Logística 

Farmácia Frequência de Atendimento das Requisições 
ou Prescrições parametrizável quanto aos 
intervalos de dispensação: 24x, por turno ou 
janelas de dispensação por faixas horárias 

      

RFH554 Materiais e 
Logística 

Farmácia Permitir parametrizar o controle de 
dispensação multidose (inalação, líquidos e 
cremes) 

      

RFH555 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir pesquisar o estoque de todos os 
tipos de itens, como: materiais, 
medicamentos, itens de nutrição, entre 
outros 

      

RFH556 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir pesquisar itens do estoque para a 
realização de inventários periódicos e 
eventuais 
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RFH557 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir mensurar ou avaliar os estoques 
com base no valor de 
aquisição/produção/construção ou valor 
realizável líquido, dos dois o menor. 

      

RFH558 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir manter dados de materiais, 
permitindo a guarda, consulta, inclusão, 
exclusão, inativação e alteração dos dados 
do cadastro. 

      

RFH559 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir manter dados de previsão anual de 
consumo 

      

RFH560 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir parametrizar regras para 
identificar a necessidade de reposição dos 
itens do estoque, inclusive para gerar alerta 

      

RFH561 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir gerar Requisição de Compra de 
forma automática. 

      

RFH562 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir gerar relatórios de consumo por 
centro de custo. 

      

RFH563 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Permitir gerar protocolo impresso de 
entrega de materiais. 

      

RFH564 Materiais e 
Logística 

Gestão de 
estoques 

Registrar todas as movimentações 
(entradas, saídas, devoluções) de forma on-
line, ou seja, os estoques devem ser 
atualizados no sistema, quantitativamente, 
a cada movimento de entrada ou de saída. 

      

RFH565 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permitir manter dados dos bens 
patrimoniais 

      

RFH566 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permitir calcular, mensalmente, a 
depreciação dos bens. 

      

RFH567 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permitir manter a situação do ciclo vida do 
bem patrimonial 

      

RFH568 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permitir manter dados da movimentação 
de bem patrimonial 

      

RFH569 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permitir emitir relatórios de razão auxiliar 
dos bens. 

      

RFH570 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permitir pesquisar dados bens patrimoniais 
por setor, por data, por especialidade e 
outros critérios cadastrados 

      

RFH571 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permite gerar relatórios sobre os bens do 
hospital: por setor, por data, por 
especialidade. 

      

RFH572 Materiais e 
Logística 

Patrimônio Permitir associar patrimônio a setor/ centro 
de custo. 

      

RFH573 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permite o cadastro de itens a serem 
esterilizados possibilitando o vínculo (anexar 
arquivo) com: imagem ou documento, 
fabricante, data, conjunto (kit) etc. 

      

RFH574 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir manter dados de ‘Kits de Itens’ a 
serem esterilizados, associando itens 
cadastrados. 

      

RFH575 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir associar o método de esterilização 
para cada item ou kit de itens. 

      

RFH576 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir manter dados das embalagens 
utilizadas para acondicionar os itens e os 
conjuntos de itens esterilizados, bem como 
definir a quantidade de dias de validade 
para cada embalagem. 
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RFH577 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir manter dados de rastreabilidade 
do processo de esterilização, pesquisando 
por itens ou kit, embalagens, método, 
executante, resultado de testes e outros 
eventos relevantes no processo. 

      

RFH578 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir manter dados de testes de 
qualidade da esterilização realizados por 
amostragem, associando item ou kit 

      

RFH579 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Manter dados da situação da esterilização, 
considerando o ciclo de vida do processo e 
associações pertinentes como: dados do 
profissional executante, data e horário, 
método. 

      

RFH580 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir gerenciar o processo de 
esterilização, de acordo com ciclos de 
trabalho dos equipamentos da central de 
materiais. 

      

RFH581 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir manter dados de lotes de itens 
para a esterilização. 

      

RFH582 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir vincular conjuntos/itens a serem 
esterilizados a fornecedores/prestadores 
de serviços. Permitir manter ordem de 
serviço para itens/kit/lote de materiais a 
serem esterilizados por terceiros 

      

RFH583 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir manter dados a validade dos 
conjuntos/kits emitindo alerta para a 
proximidade da validade 

      

RFH584 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permite o registro de ciclos por 
equipamento 

      

RFH585 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir o registro de entrada e saída de 
material por usuário/unidade (responsáveis 
pela entrega e recolhimento do material). 

      

RFH586 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir acessar dados do agendamento do 
Bloco cirúrgico para organização de entrega 
e recolhimento de materiais. 

      

RFH587 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Central de 
Material 
Esterilizados 

Permitir pesquisar dados de materiais de 
consumo estocados para controle dentro do 
CME 

      

RFH588* Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir aferir a depreciação dos 
equipamentos, automaticamente com o 
passar do tempo, respeitando os 
parâmetros determinados pela instituição. 

      

RFH589 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir manter dados de equipamentos 
médicos com identificação única. 

      

RFH590 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir manter dados de equipamentos de 
pequeno porte, que não tenham nº de 
identificação na Engenharia Clínica (DEC) 
para abertura de ordem de serviço; 
 

      

RFH591* Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir ordenar as necessidades de 
manutenção (solicitadas ou preventivas) de 
acordo com os parâmetros definidos pela 
instituição (complexidade do setor, por 
exemplo) 
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RFH592 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir pesquisar as 
necessidades/demandas de manutenções 
corretivas e preventivas relativas à 
estrutura física da unidade (engenharia 
hospitalar) e equipamentos clínicos 
(engenharia clínica) 

      

RFH593 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir pesquisar manutenções por 
diversos filtros: manutenções por nome de 
usuário solicitante, por número de ordem 
de serviço, por data de solicitação, por 
unidade, por complexidade, tipo 
(instalação, manutenção corretiva), status 
(solicitada, programada, concluída), 
profissional responsável pela manutenção, 
tempo de atendimento, equipamento; 

      

RFH594 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir solicitar serviço de manutenção 
corretiva informando: nome do solicitante, 
setor, data que o solicitante deseja que seja 
realizada a manutenção, escolha do padrão 
de manutenção (unidade, 
equipamento/item, local, problema e grupo 
profissional), observações sobre 
importância do equipamento no setor; 

      

RFH595 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir agendar a manutenção preventiva 
e o atendimento às solicitações. 

      

RFH596 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir cadastrar escala para 
agendamentos de manutenção de 
equipamento diferenciados por horário, dia 
da semana, tempo de duração, profissional 
executor, procedimento e sala. 

      

RFH597 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir manter dados de grupo de atuação 
com identificação de equipamento: tipo, 
modelo e submodelo 

      

RFH598 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir associar profissional ao grupo de 
atuação e manter dados de expediente. 

      

RFH599 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Relacionar fornecedores homologados para 
cada equipamento, sendo realizada para 
serviços de manutenção terceirizados; 

      

RFH600 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Manter dados da manutenção (serviço 
prestado) e a situação do ciclo de vida 
(programada, em andamento, pendente, 
concluída), associando dados do 
responsável pela manutenção, data da 
realização, observações, motivo da 
pendência (falta de peças). 

      

RFH601 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir visualizar a relação de patrimônios 
e ou DEC (nº de identificação dos 
equipamentos na engenharia clínica), a 
periodicidade da realização da manutenção 
preventiva de cada um, para que se possa 
programar as manutenções; 

      

RFH602 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir pesquisar dados de equipamentos 
clínicos por diversos filtros existentes nos 
dados cadastrais do equipamento 
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RFH603 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir manter dados de peças 
pertencentes ao equipamento, fazer 
transferências para outras unidades, 
visualizar informações tais como número da 
nota fiscal, valor, garantia, fornecedor, 
entre outras informações; 

      

RFH604 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir pesquisar a situação da 
solicitação/requisição de manutenção por 
variáveis gerenciais, tais como: tempo de 
atendimento, setor, tipo de equipamento, 
complexidade do serviço, executante do 
serviço e outros 

      

RFH605 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir manter dados de associação de 
materiais e serviços (consumo e 
permanente) a fornecedor 

      

RFH606 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir gerar dados da produtividade do 
técnico por complexidade do serviço 

      

RFH607 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir registrar autorização para a saída 
do equipamento do Hospital após o 
preenchimento da ordem de serviço; 

      

RFH608 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir manter dados de ordem de serviço 
para manutenção 

      

RFH609 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Manter dados do equipamento com as 
especificidades da Engenharia Clínica, 
anexando arquivos 

      

RFH610 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Engenharia 
Clínica 

Permitir recuperar dados dos 
equipamentos com histórico e 
planejamento de manutenção 

      

RFH611 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir manter check list para conferência 
de itens realizado na limpeza 

      

RFH612 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir associar check list a 
local/setor/leito e similares a serem 
higienizados 

      

RFH613 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir manter dados de itens a serem 
higienizados 

      

RFH614 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir gerar relatório de tempo limpeza 
terminal e número de limpezas terminais 

      

RFH615 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Manter associação de dados do leito na 
situação ‘aguardando higienização’ ao 
funcionário, data e horário 

      

RFH616 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Manter dados da higienização do item 
higienizado, indicando início e término e 
profissional responsável. 

      

RFH617 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir o setor de higienização receber 
alerta de leito ‘liberado para higienização’ 

      

RFH618 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir controle dos insumos e materiais 
usados no setor (papel, ralos) 
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RFH619 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir gerar o serviço de leito 
automaticamente, depois de finalizada a 
cirurgia, alta do usuário do SUS, 
transferência, entre outros, de acordo com 
as regras definidas pela instituição. 

      

RFH620 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Higienização Permitir a configuração do fluxo de alta 
(clínica e administrativa) para que o quarto 
seja liberado para equipe de rouparia após 
alta administrativa e, por fim, para equipe 
de higienização. 

      

RFH621 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir cadastrar o enxoval informando as 
seguintes características: tamanho, cor, 
composição. 

      

RFH622 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir informar a vida útil da roupa 
considerando a quantidade de vezes que a 
peça pode ser lavada ou seu tempo de uso. 

      

RFH623 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir manter dados de movimentação 
de itens materiais de rouparia 

      

RFH624 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir controle de roupas enviadas para 
lavagem externa. 

      

RFH625 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir manter dados de itens associados 
a ordem de fornecimento de serviço 
(terceiros) – com dados de identificação do 
material, lacre, transporte, peso 

      

RFH626 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir pesquisar a situação da ordem de 
fornecimento de serviço com alerta para 
atraso 

      

RFH627 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir efetuar baixas e registrar o motivo 
da baixa da roupa, identificando o setor 
que inutilizou a peça. 

      

RFH628 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Emitir aviso quando estiver prestes a 
vencer a vida útil da peça. 

      

RFH629 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir realizar o inventário de estoque 
das peças de roupas. 

      

RFH630 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir pesquisar dados da movimentação 
de itens materiais 

      

RFH631 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir identificar regras de operação e 
rotas dos enxovais 

      

RFH632 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Permitir o gerenciamento da distribuição 
de fraldas nas unidades de internações 
(Quantitativos, tamanhos, etc.) 

      

RFH633 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Lavanderia e 
Rouparia 

Manter dados de movimentação e itens 
materiais associando ao profissional 
responsável. 

      

RFH634 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados das dietas (oral, 
enteral) padronizadas no hospital, dos 
suplementos e das fórmulas infantis. 

      

RFH635 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir pesquisar e emitir relatório das 
refeições a serem geradas diariamente, 
inclusive a via de administração (mapa de 
dietas) 
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RFH636 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir emitir etiqueta com código de 
barra com dados de identificação do tipo de 
dieta e do usuário do SUS 

      

RFH637 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir emitir etiqueta com dados de 
identificação das fórmulas, fórmulas 
lácteas, dietas enterais, módulos e 
suplementos distribuídos pelo Lactário 
contendo: nome, registro, leito e setor do 
usuário do SUS, data e horário da 
manipulação, tipo de dieta, volume 
prescrito, via de administração, responsável 
técnico e validade. 

      

RFH638 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir emitir etiquetas para o Posto de 
Coleta de leite humano contendo nome, 
leito e setor da mãe do RN, data e hora da 
coleta e nome do responsável técnico 

      

RFH639 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados cadastrais de 
doadores de leite humano. 

      

RFH640 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados cadastrais da 
receptora da doação de leite humano, bem 
como do seu RN 

      

RFH641 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter associação do frasco de 
leite humano com a receptora e 
emitir/imprimir etiqueta (com código de 
barras) com dados nome, leito e setor da 
mãe do RN, data e hora da coleta, 
assinatura do profissional e nome do 
responsável técnico. 

      

RFH642 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados de temperatura (fria 
e quente) de equipamentos utilizados na 
preparação, armazenamento e distribuição 
de alimentos. Gerar relatório – diário, 
semanal, mensal e anual – com a curva de 
temperatura. 

      

RFH643 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados da movimentação 
do frasco de leite humano 

      

RFH644 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados da situação do ciclo 
de vida do frasco de leite humano 

      

RFH645 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir gerar relatório estatístico de 
consumo de refeições por serviço e clínica 
(café da manhã, almoço, lanche da tarde, 
jantar e ceia) 

      

RFH646 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir parametrizar formulários de coleta 
de dados para triagem e avaliação 
nutricional do usuário do SUS, podendo 
definir obrigatoriedade para alguns 
campos. 

      

RFH647 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir calcular custos por tipo de refeição 
e perdas por usuário do SUS. 

      

RFH648 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados de escala de 
funcionários 
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RFH649 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

O sistema deve permitir manter dados 
cadastrais de equipamentos do SND, GLAC 
e PCLH. 

      

RFH650 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir cálculo da produtividade do setor 
(por exemplo, número de refeições mês/dia 
produzidas por funcionário e por hora 
trabalhada; número de dietas mês/dia 
produzidas no lactário por funcionário e por 
hora trabalhada, número de usuário do SUS 
mês/dia atendidos por nutricionista e por 
hora trabalhada 

      

RFH651 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir pesquisar o estoque de gêneros 
alimentícios e materiais. 

      

RFH652 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados de entrada e saída 
de itens do estoque de gêneros 
alimentícios, dietas enterais, alimentos in 
natura e preparado, perecíveis e outros 
materiais, exemplo:  recebimento, 
armazenamento, distribuição e, bem como 
apuração de custos e prestação de serviços 

      

RFH653 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados de temperatura dos 
gêneros alimentícios em todo o processo 
de operacionalização dos alimentos. 

      

RFH654 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados de amostra de 
alimentos para análise microbiológica do 
SND, Lactário e Posto de coleta 

      

RFH655 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir manter dados de gêneros 
alimentícios 

      

RFH656 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir pesquisar e recuperar dados da 
prescrição de dietas para compor o mapa 
de dietas (Oral e enteral) 

      

RFH657 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Possibilita controle de dietas enterais, 
cadastro dos descritivos das dietas, 
suplementos, módulos e fórmulas infantis. 

      

RFH658 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir registrar as ocorrências de não 
conformidade em terapia nutricional e 
planos de ação. 

      

RFH659 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permite controle de notas fiscais entre 
setor e fornecedores 

      

RFH660 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Nutrição e 
Dietética 

Permitir calcular per capitas, ficha técnica 
de preparo, análise da frequência do 
cardápio ou preparação, comunicação com 
o sistema de estoque 

      

RFH661 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

SAME – Serviço 
de Arquivo 
Médico e 
Estatística 

Permitir manter dados de movimentação 
de prontuário físico tais como: solicitante, 
setor do solicitante, data da solicitação, 
data da entrega, data da devolução, 
motivo, entre outros. 

      

RFH662 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

SAME – Serviço 
de Arquivo 
Médico e 
Estatística 

Permitir pesquisar e gerar relatório da 
movimentação do prontuário físico (Ex.: 
Liberação de cópias ao usuário do SUS, 
liberação de cópia para demanda judicial, 
liberação de consulta para pesquisa 
acadêmica, Liberação de consulta para 
continuidade de atendimento etc.). 
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RFH663 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

SAME – Serviço 
de Arquivo 
Médico e 
Estatística 

Permitir manter dados de solicitação e 
entrega de cópia de documentos clínicos 
eletrônicos 

      

RFH664 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

SAME – Serviço 
de Arquivo 
Médico e 
Estatística 

Permitir manter dados da movimentação 
do prontuário físico para atendimentos 
(ambulatoriais, internações, 
procedimentos) incluindo informações do 
médico, data de entrega e devolução, 
funcionário responsável, possibilitando o 
monitoramento por meio de um protocolo 
para comprovar a entrega e o recebimento 
de prontuários. 

      

RFH665 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

SAME – Serviço 
de Arquivo 
Médico e 
Estatística 

Permitir a localização do prontuário físico 
por meio de buscas por nome ou 
sobrenomes do usuário do SUS, data de 
nascimento, nome da mãe, data de 
internação/atendimento, pelo número do 
prontuário. 

      

RFH666 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir cadastrar todos os equipamentos 
que se encontram na instituição 
informando marca, modelo, ano, etc. 

      

RFH667 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir parametrizar as tarefas técnicas de 
manutenção por equipamento (o que fazer, 
equipe, tempo estimado etc.) 

      

RFH668 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir o controle das ordens de serviços 
por grupo de planejamento e grupo de 
trabalho. 

      

RFH669 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir o planejamento anual de 
manutenções preventivas, possibilitando a 
posterior programação mensal (OS x mão 
de obra disponível) e registro das 
manutenções corretivas). 
 

      

RFH670 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir o acompanhamento do número de 
ordens de serviço geradas por 
departamento. 
 

      

RFH671 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir acompanhar diariamente o 
número de ordens pendentes a serem 
executadas. 
 

      

RFH672 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir cadastrar a localização dos 
equipamentos por centro de custo. 

      

RFH673 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir a consulta de histórico das ordens 
de serviço por equipamento/veículos 

      

RFH674 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir a associação/classificação de 
equipamentos em grupos ou famílias. 

      

RFH675 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Gerar relatórios de controle de taxa de 
execução (planejado/executado no mês) 

      

RFH676 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir gerenciar a solicitação de Ordem 
de Serviço/transporte agendado ou sem 
agendamento.  
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RFH677 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir cadastro dos funcionários relativos 
ao módulo de manutenção/Informática/ 
transporte (CPF, nome e grupo de 
especialidade). Informação necessária para 
a programação mensal, por exemplo. 

      

RFH678 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir o registro com duas etapas (do 
técnico (entrada de dados) e do 
coordenador (confirmação de dados) para 
finalização da ordem de serviço 

      

RFH679 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir realizar inventários de todos os 
equipamentos/veículos, peças. 

      

RFH680 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir transferir as Ordem De serviços 
entres unidades 

      

RFH681 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir o controle de automação predial       

RFH682 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir cadastrar SLA por tipo de problema 
e setor 

      

RFH683 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir monitorar as Ordem de serviços 
abertas e em andamento em um painel 

      

RFH684 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permite agendar as solicitações de Ordem 
de Serviços por dia e hora. 

      

RFH685 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir parametrizar determinados 
campos obrigatórios para serem 
preenchidas ao solicitar o transporte do 
paciente (Exemplo: Paciente totalmente 
dependente de maca: ___Sim ___Não; 
Paciente depende de oxigênio: ___SIM 
___Não) ou solicitações administrativas. 

      

RFH686 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
 Informática 

Permitir inserir vários tipos de serviços 
(exemplo: administrativo, assistencial) com 
campos obrigatórios diferentes 
(Administrativo: Destino, Endereço, 
justificativa – Assistencial: clinica, nome do 
paciente, leito, destino e justificativa). 

      

RFH687 Serviços de 
Apoio e 
Hotelaria 

Manutenção / 
Informática 

Permitir gerar relatórios referentes ao 
quantitativo de serviços realizados por 
setor, por tipo de serviços, tempo de 
atendimentos, por equipamento/veículo, 
por status da ordem de serviço (pendente, 
concluído, cancelado, aguardando 
atendimento) 

      

RFH688 Integração* Genérico Permitir integrar com o SISREG/SISREDE 
para receber a agenda e registrar a 
conclusão do procedimento 

      

RFH689 Integração* Genérico Permitir integrar com módulo RH para 
alocação de profissionais em vários Centros 
de Custos 

      

RFH690 Integração* Genérico Permitir integrar a solicitação de internação 
de urgência e eletiva com o sistema de 
regulação de acesso vigente (SUSFácil ou 
substituto) 
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RFH691 Integração* Genérico Permitir integrar a solicitação de 
procedimentos ambulatoriais com o 
sistema de regulação de acesso vigente 
(SISREG ou substituto) 

      

RFH692 Integração* Genérico Permitir integrar com o sistema SISREDE 
possibilitando o compartilhamento de 
informações clínicas entre unidades da 
atenção básica, unidades da atenção 
secundária, UPAs e HOB. 
 

      

RFH693 Integração* Genérico Permitir integração com sistema PROTHEUS 
(ou substituto) possibilitando pesquisa e 
importação dos dados cadastrais de 
profissionais do HOB. 
 

      

RFH694 Integração* Genérico Permitir integração com sistema SIGBASES 
(ou substituto) possibilitando a pesquisa e 
importação dos dados cadastrais de 
usuários do SUS, dados cadastrais dos 
profissionais das UPAs e complexo HOB, 
dados cadastrais dos estabelecimentos e os 
procedimentos locais relacionados à Tabela 
SUS. 

      

RFH695 Integração* Genérico Permitir integração com sistema SIGMED 
possibilitando envio de dados de 
dispensação do SIGRAH para o SIGMED 
para gestão de estoque de medicamentos 

      

RFH696 Integração* Genérico Permitir integração com sistema PACS 
possibilitando a importação de imagens. 

      

RFH697 Integração* Genérico Permitir integração com sistema SIGMA (ou 
substituto) possibilitando a importação de 
Dados de almoxarifado/medicamento – 
SIEST, dados do fornecedor – SUCAF, dados 
dos materiais – SICAM. 

      

RFH698 Integração* Genérico Permitir integração com sistema EPIMED 
possibilitando a exportação de dados do 
SIGRAH para Epimed: identificação do 
usuário do SUS e dados da internação 

      

RFH699 Integração* Genérico Permitir integração com sistema MV da 
UPA CS possibilitando o compartilhamento 
mútuo de dados clínicos entre SIGRAH – 
SISREDE – MV – TASY: resumo clínico e 
sumário de alta 

      

RFH700 Integração* Genérico Permitir integração com sistema TASY do 
HMDCC possibilitando o compartilhamento 
mútuo de dados clínicos entre SIGRAH – 
SISREDE – MV- TASY: resumo clínico e 
sumário de alta 

      

RFH701 Integração* Genérico Permitir integração com sistema DRG 
possibilitando a exportação para o SIGRAH 
de dados cadastrais do usuário do SUS e 
dados de suas internações 

      

RFH702 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SUCAF (ou 
substituto) dados dos fornecedores 

      

RFH703 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SOF (ou 
substituto) dados orçamentários e 
financeiros 
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RFH704 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SIEST (ou 
substituto) dados de almoxarifados e 
medicamentos 

      

RFH705 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SICAM (ou 
substituto) dados de materiais 

      

RFH706 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SAMU (ou 
substituto) dados de transporte sanitário 

      

RFH707 Integração* Genérico Permitir exportar para SIVISE dados de 
afecções e infecções decorrentes de 
procedimentos invasivos 

      

 

* Estes requisitos não serão contabilizados para a aferição do % de habilitação. Esta condição 

também está identificada por meio do sombreamento das células indicadas para o preenchimento.  

 

Quantitativo / Percentual da Situação dos requisitos Funcionais Módulo Hospitalar / SIGRAH 

 

Forma de Atendimento N° Requisitos Percentual 

Nativo   

Parametrizável   

Subtotal   

Customizável   

Total 561 100% 

Não contabilizados para o 

cálculo do percentual 

146  

TOTAL GERAL  707  

 

 

 

 

 

Belo Horizonte,          de                                 de 2018 

 

 

 

Assinatura                      ________________________________________ 

Nome da Proponente 

Nome do Representante 

CNPJ 

 

Favor carimbar e rubricar todas as páginas deste formulário 
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Formulário 2 – ANEXO B – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Gestão Ambulatorial/SIGRAH 

O escopo do módulo é composto pela Descrição Geral da Solução Tecnológica (item 3.1 do 

Projeto Básico), dos requisitos funcionais constantes neste Anexo e dos requisitos não funcionais 

– Anexo D. 

Legenda: (N) Nativo – (P) Parametrizável – (C)  Customizável 

ID Processo Grupo funcional Descrição 

Forma de 
Atendimento 

N P C 

RFA 1.  
Administração do 
Sistema 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Permitir ativação e a inativação lógica de 
qualquer item cadastrado e/ou do(s) seu(s) 
parâmetro(s), com persistência na base de dados 
e manutenção de todos os seus vínculos 
históricos, inclusive a data e hora da 
modificação. 

   

RFA 2.  
Administração 
do Sistema* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Visualizar e manter tela, aba, comando, link ou 
campo do Sistema vinculado a profissional, 
categoria e especialidade profissional, equipes 
de saúde, unidade de saúde, diretoria regional 
de saúde ou nível central, conforme regras 
especificadas pela SMSA BH. 

   

RFA 3.  
Administração 
do Sistema* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Visualizar e manter formulário para entrada de 
dados em campos dinâmicos a ser criado 
segundo necessidades de registros de dados dos 
usuários do Sistema e em conformidade a 
padrões especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 4.  
Administração 
do Sistema 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Visualizar dados cadastrados no Sistema por 
meio de pesquisa fonética. 

   

RFA 5.  
Administração do 
Sistema 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Visualizar e manter automaticamente em cada 
tela do Sistema o respectivo histórico de 
processo/grupo funcional do Sistema, em ordem 
cronológica decrescente. 

   

RFA 6.  
Administração 
do Sistema* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Visualizar e manter relatórios gerenciais e 
estratégicos com recuperação de dados 
armazenados, segundo necessidades dos 
usuários do Sistema e em conformidade a 
padrões especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 7.  
Administração 
do Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
outras estruturas de órgãos não contemplados 
na estrutura oficial, suas subdivisões e cargos 
de gestão. 

   

RFA 8.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável da 
estrutura administrativa de órgãos, suas 
subdivisões e cargos de gestão do nível central 
da Prefeitura Municipal (PBH) e da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA 
BH). 
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RFA 9.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável da 
estrutura administrativa e cargos de gestão de 
Regional. 

   

RFA 10.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
nome e endereço de unidade de atenção à 
saúde, em conformidade ao padrão do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  

   

RFA 11.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável da 
estrutura administrativa e cargos de gestão de 
unidade de atenção à saúde. 

   

RFA 12.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
estrutura de atenção à saúde de unidade de 
atenção à saúde com identificação de equipes e 
serviços, em conformidade ao padrão do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES). 

   

RFA 13.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
estrutura de unidade de atenção à saúde com 
identificação de equipes e serviços, com itens de 
padronização especificados pela SMSA BH de 
forma complementar ao padrão definido 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES). 

   

RFA 14.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
estrutura multiprofissional de equipe de atenção 
à saúde, contemplando o padrão do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

   

RFA 15.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
estrutura multiprofissional de equipe de atenção 
à saúde, com itens de padronização 
especificados pela SMSA BH de forma 
complementar ao padrão definido pelo Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

   

RFA 16.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
instituição de ensino com o conjunto mínimo de 
dados necessários para sua identificação em 
conformidade ao Programa Saúde na Escola do 
Ministério da Saúde, especificados na Ficha de 
Atividade Coletiva do e-SUS AB. 

   

RFA 17.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
estrutura 
organizacional 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
instituição de ensino com itens de padronização 
especificados pela SMSA BH, de forma 
complementar ao padrão definido pelo 
Programa Saúde na Escola do Ministério da 
Saúde e pelo e-SUS AB. 

   

RFA 18.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
organização territorial georrefenciada para a 
Atenção Básica à Saúde, com área de 
abrangência do Centro de Saúde, área de 
atuação da Equipe da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), microárea e percurso de atuação 
do Agente Comunitário de Saúde. 
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RFA 19.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar e manter cadastro de logradouro não 
localizado/oficializado associando informações 
de microárea e equipe vinculado à organização 
territorial. 

   

RFA 20.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar automaticamente dados de microárea, 
área de atuação da ESF e área de abrangência do 
Centro de Saúde, ao manter endereço de 
usuário do SUS e de domicílio. 

   

RFA 21.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar e manter estrutura hierarquizada 
entre os recortes territoriais georrefenciados da 
Atenção Básica, conforme a seguinte hierarquia 
crescente: percurso → microárea → área de 
atuação da ESF → área de abrangência do 
Centro de Saúde. 

   

RFA 22.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
organização territorial georrefenciada para o 
Controle de Zoonoses, com área de abrangência 
do Centro de Saúde, área e quarteirão de 
atuação do Agente de Controle de Endemias 
(ACE). 

   

RFA 23.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar e manter estrutura hierarquizada 
entre os recortes territoriais georrefenciados do 
Controle de Zoonoses, conforme a seguinte 
hierarquia crescente: quarteirão → área de 
atuação do ACE → área de abrangência do 
Centro de Saúde. 

   

RFA 24.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
organização territorial georrefenciada para rede 
temática de atenção à saúde, com área de 
abrangência do Centro de Saúde, área de 
atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), da Equipe Multiprofissional de Atenção 
Domiciliar (EMAD), da Equipe de Consultório na 
Rua, da Equipe da População Privada de 
Liberdade, da Equipe do Programa Família 
Cidadã, da  Academia da Cidade, área vinculada 
ao Centro de Atenção Psicossocial,  à unidade de 
atenção especializada e área do Regional que 
contém a rede temática (Rede de Atenção 
Psicossocial, Rede de Saúde do Trabalhador, 
Rede Cegonha, Rede de Reabilitação e Rede de 
Saúde Bucal). 

   

RFA 25.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros do 
território 

Visualizar e manter estrutura hierarquizada 
entre os recortes territoriais georrefenciados da 
rede temática de atenção à saúde, conforme a 
seguinte hierarquia crescente: área de 
abrangência do Centro de Saúde → área 
vinculada à unidade de atenção especializada → 
área do DS. 

   

RFA 26.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros da 
agenda 

Visualizar e manter a escala de trabalho do 
profissional contemplando atendimentos clínicos 
individuais, ações de saúde coletiva e reuniões 
administrativas, com flexibilidade de duração 
dessas atividades, contemplando tabela de 
feriados; férias e eventuais intercorrências na 
agenda do profissional.  
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RFA 27.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros da 
agenda 

Visualizar e manter bloqueios e desbloqueios de 
agenda por motivos especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 28.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros da 
agenda 

Visualizar e manter parametrização de status de 
agendamento de usuário SUS, contemplando 
critérios definidos pela SMSA BH para situações 
de agendamentos on line via Internet realizados 
pelo usuário do SUS. 

   

RFA 29.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros da 
agenda 

Visualizar e manter parametrização de local 
(sala) de agendamento de usuário do SUS. 

   

RFA 30.  
Administração 
do Sistema 

Cadastro e 
parâmetros da 
agenda 

Visualizar e manter aviso para o usuário do SUS 
sobre agendamento, através de Short Message 
System (SMS) ou similar. 

   

RFA 31.  
Administração 
do Sistema 

Cadastro e 
parâmetros da 
agenda 

Visualizar resposta de usuário do SUS sobre 
agendamento, através de Short Message 
System (SMS) ou similar. 

   

RFA 32.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
material de uso 
geral 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
material de uso geral padronizado, com 
parametrização segundo unidade de gestão ou 
de atenção à saúde. 

   

RFA 33.  
Administração 
do Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
material de 
uso geral 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
indicações, contraindicações, cuidados gerais 
com o uso e efeitos indesejáveis ou adversos de 
materiais utilizados pelos usuários do SUS nas 
atividades assistenciais de saúde. 

   

RFA 34.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
imóveis 

Visualizar e manter automaticamente Cadastro 
Imobiliário do Município de Belo Horizonte, com 
dados complementares especificados pela SMSA 
BH. 

   

RFA 35.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
mobiliário 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
mobiliário padronizado pela SMSA BH, com 
parametrização segundo unidade de gestão ou 
de atenção à saúde e em conformidade ao 
controle patrimonial da PBH. 

   

RFA 36.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
equipamento 
de informática 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
equipamento de informática padronizado pela 
PRODABEL/SMSA BH, com parametrização 
segundo unidade de gestão ou de atenção à 
saúde e em conformidade ao controle 
patrimonial da PBH. 

 

   

RFA 37.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
equipamento 
assistencial 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
equipamento assistencial padronizado pela 
SMSA BH, com parametrização segundo unidade 
de atenção à saúde e em conformidade ao 
controle patrimonial da PBH. 

   

RFA 38.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
instrumental 
assistencial 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
instrumental assistencial padronizado pela SMSA 
BH, com parametrização segundo unidade de 
atenção à saúde e em conformidade ao controle 
patrimonial da PBH. 
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RFA 39.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
roupa 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
roupa padronizada, com parametrização 
conforme critérios da rouparia da SMSA BH. 
 

   

RFA 40.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
medicamento 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
medicamento padronizado, em conformidade ao 
padrão definido pela Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica do Ministério da 
Saúde, contemplando a Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como 
os componentes especializados (Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único 
de Saúde – Tabela SUS)) e estratégico dessa 
Política. 

   

RFA 41.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
medicamento 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
medicamento padronizado, em conformidade ao 
padrão definido pela Política Estadual de 
Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado 
da Saúde de Minas Gerais, de forma 
complementar ao padrão definido pela Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica do 
Ministério da Saúde. 

   

RFA 42.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
medicamento 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
medicamento padronizado, em conformidade ao 
padrão definido pela SMSA BH, de forma 
complementar ao padrão definido pela Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica do 
Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado 
da Saúde de Minas Gerais. 

   

RFA 43.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
imunobiológico 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
imunobiológico e respectivos esquemas vacinais 
padronizados, da rotina e especiais, com 
parametrização em conformidade ao padrão 
vigente definido pelo Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde. 

   

RFA 44.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
correlato 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
correlato padronizado, com parametrização em 
conformidade ao padrão definido pela SMSA BH. 
 

   

RFA 45.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
órtese, prótese 
e material 
especial 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
órtese, prótese e material especial, padronizado, 
com parametrização em conformidade ao 
padrão definido pela Tabela SUS. 

   

RFA 46.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
órtese, prótese 
e material 
especial 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
órtese, prótese e material especial padronizado 
pela SMSA BH, de forma complementar ao 
padrão definido pela Tabela SUS. 

   

RFA 47.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
procedimento 
de atenção à 
saúde 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
procedimento de atenção à saúde padronizado, 
com parametrização em conformidade ao 
padrão definido pela Tabela SUS. 
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RFA 48.  
Administração do 
Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
procedimento 
de atenção à 
saúde 

Visualizar e manter cadastro parametrizável de 
procedimento de atenção à saúde, padronizado 
pela SMSA BH de forma complementar ao 
padrão definido pela Tabela SUS. 
 

   

RFA 49.  
Administração 
do Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
profissional 

Visualizar e manter cadastro de cargos, 
funções, categorias e especialidades 
profissionais, especificados pela legislação da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
 

   

RFA 50.  
Administração 
do Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
profissional 

Visualizar e manter cadastro de programas de 
estágios, residências profissionais, pesquisas e 
trabalhos voluntários realizados nas unidades 
da SMSA BH. 
 

   

RFA 51.  
Administração 
do Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
profissional 

Visualizar e manter cadastro de ocorrências 
relacionadas à saúde ocupacional, processos 
administrativos ou gozo de direito trabalhista 
que motive impedimento, afastamento 
temporário ou readequação do profissional 
vinculado à SMSA BH.  

   

RFA 52.  
Administração 
do Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
profissional 

Visualizar e manter cadastro de motivos de 
movimentação profissional.  

   

RFA 53.  
Administração 
do Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
profissional 

Visualizar e manter cadastro de situação 
funcional do profissional. 

   

RFA 54.  
Administração 
do Sistema* 

Cadastro e 
parâmetros de 
profissional 

Visualizar e manter cadastro de atributo 
parametrizável de profissional do SUS 
especificado pela SMSA BH, complementar aos 
dados importados dos sistemas ARTE RH e 
SIGABSES. 

   

RFA 55.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
diagnóstico 

Visualizar e manter automaticamente e 
manualmente cadastro parametrizável da 10ª 
edição da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde (CID 10) ou sua substituta. 

   

RFA 56.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
diagnóstico 

Visualizar e manter lista de doenças e agravos de 
notificação especificadas pelo Ministério da 
Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde de 
Minas Gerais, codificados com a CID. 

   

RFA 57.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
diagnóstico 

Visualizar e manter automaticamente e 
manualmente cadastro parametrizável da 2ª 
edição da Classificação Internacional de Atenção 
Primária (CIAP 2) ou sua substituta. 

   

RFA 58.  
Administração do 
Sistema 

Cadastro e 
parâmetros de 
diagnóstico 

Visualizar e manter automaticamente e 
manualmente cadastro parametrizável da 
Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) ou sua substituta. 
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RFA 59.  Segurança 
Controle de 
acesso 

Visualizar e manter perfis de acesso por meio da 
liberação de uso de recursos de segurança que 
podem ser: tela, aba, comando, link ou campo, 
conforme especificado pela SMSA BH. 

   

RFA 60.  Segurança 
Controle de 
acesso 

Visualizar e manter perfil de acesso de 
profissional de segurança do Sistema. 

   

RFA 61.  Segurança 
Controle de 
acesso 

Visualizar e manter cadastro de profissional de 
segurança do Sistema. 

   

RFA 62.  Segurança 
Controle de 
acesso 

Visualizar e manter vinculação de perfil de 
acesso (segurança horizontal) à unidade 
organizativa de atuação do profissional de saúde 
(segurança vertical). 

   

RFA 63.  Segurança 
Controle de 
acesso 

Visualizar e manter perfil de acesso de 
profissional usuário do Sistema que estiver ativo 
no cadastro de profissionais da SMSA BH. 

   

RFA 64.  Segurança 
Controle de 
acesso 

Excluir automaticamente todas as permissões de 
acesso de usuário do Sistema que esteja inativo 
ou em exclusão lógica do cadastro de 
profissionais da SMSA BH. 

   

RFA 65.  Segurança 
Controle de 
acesso 

Permitir a alteração e criação de senha pelo 
próprio usuário. 

   

RFA 66.  Segurança 
Assinatura 
digital 

Manter automaticamente certificação digital 
padrão ICP-Brasil para profissional usuário do 
Sistema conforme PIUBS. 

   

RFA 67.  Segurança 
Assinatura 
digital 

Permitir o usuário do Sistema realizar assinatura 
digital em documentos gerados pelo Sistema. 

   

RFA 68.  Segurança 
Assinatura 
digital 

Visualizar certificado digital do profissional 
usuário do Sistema. 

   

RFA 69.  Segurança 
Trilha de 
auditoria 

Visualizar e manter automaticamente 
identificação de responsável por alterações, 
inclusões ou exclusões de dados em campo do 
Sistema. 

   

RFA 70.  Segurança 
Trilha de 
auditoria 

Manter automaticamente identificação de 
responsável por consulta ou edição a dado 
sensível do Sistema. 

   

RFA 71.  Segurança 
Trilha de 
auditoria 

Visualizar e manter automaticamente logs do 
Sistema para fins de auditoria. 

   

RFA 72.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter dados de usuário do SUS em 
conformidade aos dados da ficha de Cadastro 
Individual do e-SUS AB. 

   

RFA 73.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel* 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter dados de usuário do SUS 
padronizados pela SMSA BH em complemento 
aos dados exigidos pelo e-SUS AB e pelo cadastro 
Cartão Nacional de Saúde.  
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RFA 74.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter a captura de dados 
biométricos das digitais como componente da 
identificação de usuário do SUS. 

   

RFA 75.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter a captura de fotografia de 
usuário do SUS e associação ao seu cadastro. 

   

RFA 76.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter, de acordo com perfil de 
acesso, ocultar e/ou exibir dados cadastrais de 
usuário do SUS, de sua família e domicílio, 
enquanto estiver vinculado a serviço de proteção 
a testemunhas, vítima de violência, menor de 
idade em cumprimento de medidas 
socioeducativas ou outras situações em que por 
determinação legal ou por solicitação do usuário 
do SUS. 

   

RFA 77.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
domicílio 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar usuário do SUS por meio do nome, 
nome da mãe, data de nascimento, número do 
Prontuário Eletrônico do Cidadão ou do 
prontuário local (prontuário físico arquivado na 
unidade de saúde), número do CPF e número do 
CNS. 

   

RFA 78.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar alertas durante o cadastramento do 
usuário do SUS, quando seus dados de unicidade 
forem semelhantes aos de usuário do SUS já 
cadastrado, visando reduzir duplicidades de 
cadastros (nome completo do usuário do SUS, 
nome completo da mãe, data de nascimento, 
sexo e naturalidade). 

   

RFA 79.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter a localização de território de 
residência de usuário do SUS (Município, área 
de abrangência de centro de saúde e micro 
área). 

   

RFA 80.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel* 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar a classificação de território de 
residência de usuário do SUS (Município, área de 
abrangência de centro de saúde, micro área) 
quanto ao risco (alto, médio e baixo risco), 
segundo condições de saúde e Índice de 
Vulnerabilidade Social da SMSA BH. 

   

RFA 81.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter manualmente dados de 
óbito de acordo com a declaração ou certidão 
de óbito. 

   

RFA 82.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar link para o CadSUSWeb na tela de 
cadastro de usuário do SUS. 

   

RFA 83.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel* 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter campos importados ou não 
importados pelo SIGBASES. 
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RFA 84.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter dados cadastrais do usuário 
do SUS em caso de contingência (impossibilidade 
de acessar o SIGBASES ou de identificação) e 
diferenciar esse cadastro na situação de 
provisório para tratamento posterior. 

   

RFA 85.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter o nome social como 
destaque em relação ao nome civil como, por 
exemplo, na emissão de documentos e na 
recepção da unidade de saúde. 

   

RFA 86.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar alertas sobre: agendamentos, vacinas 
programadas e outras. 

   

RFA 87.  

 Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
usuário do SUS 

Visualizar e manter formulário de caracterização 
e classificação da deficiência. 

   

RFA 88.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
família 

Visualizar e manter família com os dados da ficha 
de Cadastro Domiciliar e Territorial do e-SUS AB. 

   

RFA 89.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel* 

Cadastro de 
família 

Visualizar e manter família com dados 
padronizados e especificados pela SMSA BH em 
complemento aos dados exigidos para o e-SUS 
AB. 

   

RFA 90.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
domicílio 

Cadastro de 
família 

Visualizar e manter a identificação de membros 
da família com Benefício de Prestação 
Continuada – BPC.  

   

RFA 91.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
família 

Visualizar e manter a identificação de membros 
da família beneficiados pelo Programa Bolsa 
Família do Governo Federal. 

   

RFA 92.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
família 

Visualizar e manter vinculação de uma pessoa à 
família. 

   

RFA 93.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
família 

Visualizar e manter vinculação de domicílio à 
família. 

   

RFA 94.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
família 

Visualizar e manter identificação de um 
responsável pela família e a relação dos demais 
com o mesmo. 

   

RFA 95.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
imóvel 

Gerar automaticamente o número de família no 
momento do cadastro do domicílio. 
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RFA 96.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
imóvel 

Visualizar e manter a vinculação de domicílio à 
família. 

   

RFA 97.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
imóvel 

Visualizar e manter identificação e 
caracterização do domicílio em conformidade 
aos dados da ficha de Cadastro Domiciliar e 
Territorial do e-SUS AB. 

   

RFA 98.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel* 

Cadastro de 
imóvel 

Visualizar e manter cadastro do domicílio, 
complementar ao Cadastro Domiciliar e 
Territorial do e-SUS AB e ao Cadastro Imobiliário 
do Município de Belo Horizonte, em 
conformidade ao padrão especificado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 99.  

Cadastro de 
usuário do SUS, 
de família e de 
imóvel 

Cadastro de 
imóvel 

Visualizar e manter a validação do endereço do 
imóvel pelo profissional de saúde durante a 
execução da ação de saúde. 

   

RFA 100.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Atender aos requisitos mínimos descritos no 
Apêndice “C” – Características e Requisitos 
Obrigatórios do Sistema de Prontuário Eletrônico 
do Cidadão, disponível no site 
<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pd
f/2018/marco/12/Edital-PIUBS-Anexo-I-Projeto-
Basico.pdf> 

   

RFA 101.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar em todas as telas de registros do 
contato assistencial individual ambulatorial o 
nome do usuário do SUS, com destaque para 
seu nome social quando se aplicar esta regra; o 
nome, categoria profissional e especialidade do 
profissional responsável pelo atendimento; o 
nome da unidade de saúde à qual está vinculado 
o profissional do atendimento e, no caso da 
atenção básica, a microárea de residência do 
usuário do SUS.  

   

RFA 102.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 
Visualizar na tela do contato assistencial 
individual ambulatorial o indicador do Índice de 
Vulnerabilidade da Saúde (IVS), da SMSA BH. 

   

RFA 103.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter automaticamente na 
primeira tela exibida de registro do contato 
assistencial individual ambulatorial os dados 
padronizados pelo Resumo do Registro 
Eletrônico de Saúde em conformidade a padrão 
estabelecido pelo Ministério da Saúde e 
vinculado ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. 
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RFA 104.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter automaticamente na 
primeira tela exibida de registro do contato 
assistencial individual ambulatorial a Folha de 
Rosto, em conformidade ao padrão estabelecido 
pelo e-SUS AB e vinculada ao Prontuário 
Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 105.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar na primeira tela exibida para registro 
do contato assistencial individual ambulatorial a 
Folha de Rosto, com acréscimo de dados em 
relação ao padrão estabelecido pelo e-SUS AB 
em conformidade a padrões especificados pela 
SMSA BH, com campos carregados 
automaticamente a partir dos dados disponíveis 
no Sistema e vinculada ao Prontuário Eletrônico 
do Cidadão. 

   

RFA 106.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter na primeira tela exibida para 
registro do contato assistencial individual 
ambulatorial o roteiro de registro de dados 
segundo fase do ciclo de vida neonatal, 
conforme especificados pela SMSA BH, 
parametrizável segundo idade ou data de 
nascimento do usuário do SUS. 

   

RFA 107.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter na primeira tela exibida para 
registro do contato assistencial individual 
ambulatorial o roteiro de registro de dados 
segundo fase do ciclo de vida da infância, 
conforme especificados pela SMSA BH, 
parametrizável segundo idade ou data de 
nascimento do usuário do SUS. 

   

RFA 108.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter na primeira tela exibida para 
registro do contato assistencial individual 
ambulatorial o roteiro de registro de dados 
segundo fase do ciclo de vida da adolescência, 
conforme especificados pela SMSA BH, 
parametrizável segundo idade ou data de 
nascimento do usuário do SUS. 

   

RFA 109.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter na primeira tela exibida para 
registro do contato assistencial individual 
ambulatorial o roteiro de registro de dados 
segundo fase do ciclo de vida adulta, conforme 
especificados pela SMSA BH, parametrizável 
segundo idade ou data de nascimento do usuário 
do SUS. 
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RFA 110.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter na primeira tela exibida para 
registro do contato assistencial individual 
ambulatorial o roteiro de registro de dados 
segundo fase do ciclo de vida na velhice, 
conforme especificados pela SMSA BH, 
parametrizável segundo idade ou data de 
nascimento do usuário do SUS. 

   

RFA 111.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter na primeira tela exibida para 
registro do contato assistencial individual 
ambulatorial roteiro SOAP, conforme padrão 
definido pelo Ministério da Saúde para o e-SUS 
AB. 

   

RFA 112.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter representação gráfica do 
Ecomapa, vinculado ao Prontuário Eletrônico do 
Cidadão, especificado pelo Ministério da Saúde 
no Caderno de Atenção Domiciliar – volume 2, 
disponível para consulta no site 
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.p
hp?conteudo=publicacoes/cad_vol2>. 

   

RFA 113.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter representação gráfica do 
Genograma, vinculado ao Prontuário Eletrônico 
do Cidadão, especificado pelo Ministério da 
Saúde no Caderno de Atenção Domiciliar – 
volume 2, disponível para consulta no site 
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.p
hp?conteudo=publicacoes/cad_vol2>. 

   

RFA 114.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter Plano Terapêutico Singular 
(PTS) elaborado pela Equipe de Saúde da Família 
(ESF) segundo normas da SMSA BH e vinculado 
ao Prontuário Eletrônico do Cidadão.  

   

RFA 115.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter Plano de Cuidado Familiar 
elaborado pela Equipe de Saúde da Família (ESF) 
segundo normas da SMSA BH e vinculado ao 
Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 116.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter contato assistencial 
individual ambulatorial genérico em 
conformidade às normas legais relacionadas aos 
registros de dados na atenção à saúde tais como 
a Lei Nº 12.527/2011, a Resolução CFM Nº 
1638/2002 e a Resolução COFEN Nº 514/2016, 
compreendendo: I. Identificação do usuário do 
SUS – nome completo, data de nascimento (dia, 
mês e ano com quatro dígitos), sexo, nome da 
mãe, naturalidade (indicando o município e o 
estado de nascimento), endereço completo 
(nome da via pública, número, complemento, 
bairro/Regional, município, estado e CEP); 

II. Anamnese, exame físico, exames 
complementares solicitados e seus respectivos 
resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico 
definitivo e tratamento efetuado; e 
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III. Registro da evolução do quadro clínico, com 
data e hora, discriminação de todos os 
procedimentos aos quais o mesmo foi 
submetido e identificação dos profissionais que 
os realizaram, assinados eletronicamente 
quando elaborados e/ou armazenados em meio 
eletrônico. 

RFA 117.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter contato assistencial 
individual ambulatorial genérico, com acréscimo 
de dados em relação ao padrão legalmente 
definido, em conformidade a padrões 
especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 118.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter contato assistencial 
individual ambulatorial especializado, em 
conformidade a padrões especificados pela 
SMSA BH para especialidades médicas e ações 
programáticas de saúde. 

   

RFA 119.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) em 
conformidade à Resolução COFEN-358/2009. 

   

RFA 120.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), com 
acréscimo de dados em relação ao padrão 
legalmente definido, em conformidade a 
padrões especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 121.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter o contato assistencial 
individual ambulatorial com campos 
estruturados para registros de dados das 
histórias pregressas pessoal, familiar, social e 
laboral, em conformidade a padrões 
especificados pela SMSA BH, parametrizáveis 
segundo profissional de saúde e unidade de 
saúde. 

   

RFA 122.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter contato assistencial 
individual ambulatorial em atenção domiciliar, 
em conformidade ao padrão estabelecido pela 
Ficha de Avaliação de Elegibilidade do e-SUS AB. 

   

RFA 123.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter contato assistencial 
individual ambulatorial em atenção domiciliar, 
em conformidade ao padrão estabelecido pela 
Ficha de Atendimento Domiciliar do e-SUS AB. 

   

RFA 124.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter contato assistencial 
individual ambulatorial em atenção domiciliar 
com acréscimo de dados especificados pela 
SMSA BH, de forma complementar ao padrão e-
SUS AB. 
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RFA 125.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter recursos de apoio clínico-
assistencial (alerta, informe, evidência clínica, 
fórmula, gráfico, fluxograma, roteiro clínico 
padronizado, procedimento operacional padrão, 
etc.), em conformidade aos protocolos clínicos 
assistenciais ou de outras necessidades 
especificadas pela SMSA BH, no decorrer do 
contato assistencial individual e vinculados ao 
Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 126.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter figuras ou imagens de 
segmentos ou órgãos do corpo humano, com 
campos dinâmicos para avaliações clínicas e 
funcionais diversas. 

   

RFA 127.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter automaticamente alerta de 
doença ou agravo de notificação vinculado ao 
registro de diagnóstico com CID e ao Prontuário 
Eletrônico do Cidadão.  

   

RFA 128.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar, manter, imprimir e gerar arquivo com 
todas as fichas de notificação em conformidade 
ao Sistema de Informações sobre Agravos de 
Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, com 
preenchimento automático dos dados 
requeridos e já inseridos no Sistema,  

   

RFA 129.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar, manter, imprimir e gerar arquivo com 
todas as fichas de investigação em conformidade 
ao Sistema de Informações sobre Agravos de 
Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, com 
preenchimento automático dos dados 
requeridos e já inseridos no Sistema. 

   

RFA 130.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e imprimir fichas de 
seguimento/acompanhamento em 
conformidade ao Sistema de Informações sobre 
Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da 
Saúde, com preenchimento automático dos 
dados requeridos e já inseridos no Sistema. 

   

RFA 131.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter opções de prescrições 
(condutas) em conformidade aos padrões 
adotados pela SMSA BH, SES MG e Ministério da 
Saúde (prescrição de medicamentos, prescrição 
dietética, prescrição de 
órteses/próteses/materiais correlatos, outras 
prescrições, orientações e recomendações, 
solicitação de exames complementares, 
encaminhamento interno, encaminhamento 
para outra UBS ou NASF/Academia da Cidade, 
solicitação de Teleconsultoria, referenciamento 
para Atenção Secundária, encaminhamento para 
outro profissional na mesma unidade de saúde, 
encaminhamento para Urgência/Emergência, 
encaminhamento para Internação Hospitalar, 
emissão de atestados, emissão de relatórios, 
conclusão do atendimento com checagem final 
no resumo de atividades realizadas, etc.) e 
vinculados ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. 
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RFA 132.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter opções de diagnóstico da 10ª 
edição da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde (CID 10), vinculado ao Prontuário 
Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 133.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter opções de condição de saúde 
com utilização da 2ª edição da Classificação 
Internacional de Atenção Primária (CIAP 2), 
vinculada ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 134.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter opções de condição 
funcional com utilização da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF), vinculada ao Prontuário Eletrônico 
do Cidadão. 

   

RFA 135.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter execução de procedimento 
da Tabela SUS em conformidade à Ficha de 
Procedimentos do e-SUS AB e vinculado 
Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 136.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter execução de procedimento 
em conformidade à tabela local de 
procedimentos da SMSA BH, complementar à 
TABELA SUS e vinculado ao Prontuário Eletrônico 
do Cidadão. 

   

RFA 137.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter execução de procedimento 
em conformidade ao padrão estabelecido pelo 
Boletim de Produção Ambulatorial 
Individualizado (BPAi) e vinculado ao Prontuário 
Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 138.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter execução de procedimento 
com finalidade diagnóstica ou procedimento 
cirúrgico, em conformidade à Tabela SUS e 
vinculado ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 139.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter execução de procedimento 
com finalidade diagnóstica ou procedimento 
cirúrgico, em conformidade à tabela local de 
procedimentos da SMSA BH, complementar à 
TABELA SUS e vinculado ao Prontuário Eletrônico 
do Cidadão. 

   

RFA 140.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter recursos de apoio à execução 
de procedimento com finalidade diagnóstica ou 
de procedimento cirúrgico (checagem de 
preparo do usuário para realização do 
procedimento, laudo de risco anestésico, 
registro da execução de procedimento 
anestésico, gráficos, tabelas, etc.) e vinculado ao 
Prontuário Eletrônico do Cidadão. 
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RFA 141.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e imprimir roteiros 
padronizados pela SMSA BH de laudos de 
exames de imagens, executados e vinculados ao 
Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 142.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e imprimir roteiros 
padronizados pela SMSA BH de laudos de 
exames de traçados gráficos (ECG, audiológicos, 
etc.) executados e vinculados ao Prontuário 
Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 143.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e imprimir roteiros 
padronizados pela SMSA BH de laudos de 
exames de endoscopia executados e vinculados 
ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 144.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e compartilhar com o Módulo 
Gestão e Regulação em Saúde do Sistema o 
formulário de referência e de contra referência, 
em conformidade ao padrão especificado pela 
SMSA BH. 

   

RFA 145.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e compartilhar com o Módulo 
Gestão e Regulação em Saúde do Sistema o 
laudo de exame complementar realizado, em 
conformidade ao padrão especificado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 146.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e imprimir roteiros 
padronizados pela SMSA BH para laudos com 
parecer de profissional de saúde assistente sobre 
resultados de exames complementares e 
vinculados ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 147.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 
Visualizar e manter solicitação de teleconsultoria 
em integração com BHTelessaúde. 

   

RFA 148.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar, manter e imprimir roteiros 
padronizados pela SMSA BH de relatórios sobre 
procedimentos cirúrgicos executados e 
vinculados ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 149.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter dados de prescrição externa, 
feita por profissional sem vínculo com a SMSA 
BH, visando sua dispensação, e vinculados ao 
Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 150.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter dados de prescrição interna, 
realizada por profissional da SMSA BH mas que 
não esteja no Sistema, visando sua dispensação 
e vinculados ao Prontuário Eletrônico do 
Cidadão. 

   

RFA 151.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter alertas sobre efeitos 
adversos, contraindicações, alergias e interação 
entre medicamentos prescritos, forma 
farmacêutica e portarias específicas no decorrer 
do contato assistencial individual. 
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RFA 152.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter agenda de atendimentos no 
decorrer do contato assistencial individual, 
parametrizável segundo profissional de saúde, 
equipe de saúde, serviço de saúde, unidade de 
saúde, ano/mês, dia e horário. 

   

RFA 153.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter lembrete vinculado ao 
profissional de saúde e ao Prontuário Eletrônico 
do Cidadão para o atendimento atual ou futuro. 

   

RFA 154.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter comunicação escrita entre os 
profissionais, relativa à atenção à saúde de 
usuário do SUS. 

   

RFA 155.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter dado do contato assistencial 
ambulatorial individual que não gera registro de 
procedimento ou de produção, tais como: falta 
justificada ou não justificada de usuário do SUS a 
atividade programada, recusa de usuário do SUS 
à realização de procedimento, evasão de usuário 
do SUS, falta por internação de usuário do SUS, 
falta por agendamento simultâneo de realização 
de outro atendimento, falta por óbito de usuário 
do SUS, falta de profissional de saúde, falta de 
item necessário à realização do procedimento 
indicado, etc., com registro no Prontuário 
Eletrônico do Cidadão e visualização no histórico. 

   

RFA 156.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 
Visualizar e manter dados do contato 
administrativo de usuário do SUS especificados 
pela SMA BH, com visualização no seu histórico. 

   

RFA 157.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter dados do contato 
administrativo de usuário do SUS no interesse de 
outro usuário do SUS especificados pela SMA BH 
(por exemplo, usuário que solicita relatório ou 
repetição de prescrição para outro usuário do 
SUS), com visualização no histórico do usuário do 
SUS ao qual está relacionado o documento 
emitido. 

   

RFA 158.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter contato assistencial 
individual de usuário do SUS em atendimento 
compartilhado, parametrizável para mais de um 
profissional de saúde simultaneamente ou para 
equipe multiprofissional da unidade de saúde, 
gerando produção para os profissionais 
envolvidos, mas sem contabilizar duplicidade de 
atendimento por usuário. 

   

RFA 159.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Executar bloqueio do acesso ao registro clínico-
assistencial para profissional de saúde que não 
dispensou usuário do SUS no desfecho de 
contato assistencial individual. 
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RFA 160.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Executar dispensa automática do usuário do SUS, 
para encerramento do contato assistencial 
individual não finalizado, apenas para 
profissional de saúde inativado ou excluído do 
cadastro de profissionais da SMSA BH. 

   

RFA 161.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter vínculo de gestante à 
maternidade de referência. 

   

RFA 162.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter roteiro de oficina de saúde 
mental em conformidade ao padrão definido 
pelo Ministério da Saúde, parametrizável por 
profissional de saúde e unidade de saúde. 

   

RFA 163.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter roteiro de registro de dados 
de oficina de saúde mental especificados pela 
SMSA BH, em complemento ao padrão definido 
pelo Ministério da Saúde, parametrizável por 
profissional de saúde e unidade de saúde. 

   

RFA 164.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter Roteiro de Atendimento 
Individual em saúde bucal em conformidade ao 
padrão definido pela Ficha de Atendimento 
Odontológico Individual do e-SUS AB, 
parametrizável por profissional de saúde e 
unidade de saúde. 

   

RFA 165.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 

Visualizar e manter Roteiro de Atendimento 
Individual em Saúde Bucal em conformidade ao 
padrão definido pelo BPAi, parametrizável por 
profissional de saúde e unidade de saúde. 

   

RFA 166.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter dados especificados pela 
SMSA BH na Ficha de Atendimento Odontológico 
Individual, com odontograma digital para o 
registro da consulta odontológica, apresentando 
todos os elementos dentários, evolução por 
dente, registro de ações e procedimentos 
programados e executados, em complemento ao 
padrão definido pelo Ministério da Saúde, 
parametrizável por profissional de saúde e 
unidade de saúde. 

   

RFA 167.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) conforme modelo padronizado 
pelo INSS. 

   

RFA 168.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter coleta e recoleta de material 
biológico para exame laboratorial agendado para 
usuário do SUS. 

   

RFA 169.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter profissional de saúde externo 
solicitante de exame laboratorial. 

   

RFA 170.  
Clínico-
assistencial 

Ambulatorial 
Visualizar e manter exame laboratorial de 
solicitação externa ao Sistema. 

   

RFA 171.  
Clínico-
assistencial* 

Ambulatorial 

Visualizar e manter impressão de etiqueta com 
código de barras com dados de identificação da 
amostra de material biológico e do usuário do 
SUS especificados pela SMSA BH. 
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RFA 172.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância do 
território 

Visualizar e manter visita domiciliar de Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), em conformidade à 
Ficha de Visita Domiciliar e Territorial do e-SUS 
AB. 

   

RFA 173.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Vigilância do 
território 

Visualizar e manter visita domiciliar de Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) em conformidade 
aos padrões adotados pela SMSA BH. 

   

RFA 174.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância do 
território 

Visualizar e manter visita de outro profissional 
de saúde com objetivo de ação de Vigilância em 
Saúde. 

   

RFA 175.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter a identificação da atividade 
(data, programa, tema, tipo atividade). 

   

RFA 176.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter a inclusão de dados gerais da 
atividade (hora, local, INEP, público alvo).  

   

RFA 177.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter o registro de resumo geral da 
atividade realizada.  

   

RFA 178.  

Atividade coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter a identificação dos 
profissionais de saúde da SMSA BH. 

   

RFA 179.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar dados de unicidade de identificação de 
usuário do SUS. 

   

RFA 180.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter cancelamento da atividade, 
caso não esteja finalizada. 

   

RFA 181.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

 
Atividade 
coletiva 
 

Visualizar e manter parametrização para registro 
limite de data retroativa. 

   

RFA 182.  

Atividade coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter registro com data retroativa.    

RFA 183.  

Atividade coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

 

Visualizar e manter parametrização de 
programa, tema e tipo atividade. 
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RFA 184.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter parametrização de 
profissionais aptos a registros por CBO de 
programa / tema / tipo atividade. 

   

RFA 185.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter parametrização de campos 
estruturados por programa / tema / tipo 
atividade no registro individualizado do usuário, 
inclusive do registro de presença ou ausência. 

   

RFA 186.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter registro da prática de 
exercícios e atividades coletivas com 
monitoramento do plano de aula. 

   

RFA 187.  

Atividade coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Atividade 
coletiva 

Visualizar e manter registro de 
conclusão/desfecho de atividade coletiva, de 
forma parametrizável. 

   

RFA 188.  

Atividade coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
epidemiológica 

Visualizar protocolos e notas técnicas de 
vigilância epidemiológica e assistenciais da SMSA 
BH/Ministério da Saúde referentes aos agravos 
infecciosos 

   

RFA 189.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
epidemiológica 

Visualizar e manter Fichas de Notificação, de 
Investigação e de seguimento/acompanhamento 
do SINAN/Ministério da Saúde. 

   

RFA 190.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
epidemiológica 

Visualizar e manter identificação de endemia 
vinculada ao domicílio do usuário do SUS.  

   

RFA 191.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
epidemiológica 

Visualizar e manter georreferenciamento de 
casos de notificação (SINAN). 

   

RFA 192.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
epidemiológica 

Visualizar e manter notificação imediata com 
alerta para doenças de notificação compulsória 
que devem ser notificadas em até 24 horas.  

   

RFA 193.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
epidemiológica 

Visualizar e manter cadastro de Doenças e 
Agravos de Notificação segundo legislações 
federal, estadual e municipal. 

   

RFA 194.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
epidemiológica 

Visualizar e manter registro dos dados de 
investigação epidemiológica agregados segundo 
os níveis de gestão (central, distrital, unidade de 
saúde e equipe). 

   

RFA 195.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
alimentar e 
nutricional 

Visualizar e manter automaticamente e 
manualmente dados da Ficha de Marcadores 
Alimentares do e-SUS AB. 
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RFA 196.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
alimentar e 
nutricional 

Visualizar e manter avaliação antropométrica: 
peso, altura, IMC, circunferências, dobras 
cutâneas e curvas de crescimento (crianças 
típicas – OMS, pré-termos – OMS, neuropatias e 
síndrome de down) parametrizáveis, com dados 
disponíveis em histórico. 

   

RFA 197.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
alimentar e 
nutricional 

Visualizar e manter classificação de 
circunferências e dobras cutâneas 
parametrizável por faixa etária e sexo 

   

RFA 198.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
alimentar e 
nutricional 

Visualizar e manter comparação evolutiva do 
estado nutricional, inclusive nas curvas de 
crescimento. 

   

RFA 199.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Vigilância 
alimentar e 
nutricional 

Visualizar alerta de obrigatoriedade de registro 
de dados antropométricos e marcadores de 
consumo alimentar 1 vez ao ano, vinculado ao 
Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

   

RFA 200.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Controle de 
zoonoses 

Visualizar e manter dados das visitas dos Agentes 
de Controle de Endemias (ACE) em 
conformidade à Ficha de Visita Domiciliar e 
Territorial do e-SUS AB. 

   

RFA 201.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Controle de 
zoonoses 

Visualizar e manter dados das visitas dos Agentes 
de Controle de Endemias (ACE) em 
conformidade aos roteiros especificados pela 
SMSA BH. 

   

RFA 202.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Programas 
intersetoriais 

Visualizar e manter automaticamente os dados 
das condicionalidades dos beneficiários do 
Programa Bolsa Família. 

   

RFA 203.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Programas 
intersetoriais 

Visualizar e manter automaticamente os dados 
do Programa Saúde na Escola, em conformidade 
à Ficha Atividade Coletiva do e-SUS AB. 

   

RFA 204.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Programas 
intersetoriais 

Visualizar e manter automaticamente os dados 
do Programa Garantia da Equidade na Atenção à 
Saúde (Programa Família Cidadã) da SMSA BH. 

   

RFA 205.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Imunização 
Visualizar e manter Cartão Digital de Vacinas 
conforme modelo padronizado pela SMSA BH. 
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RFA 206.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 
 

Imunização 

Visualizar, manter e imprimir o formulário  
/Ficha de Notificação/Investigação de Eventos 
Adversos Pós Vacinação de imunobiológicos em 
conformidade ao formulário/ Ficha de 
Notificação/Investigação de Eventos Adversos 
Pós Vacinação do Ministério da Saúde. Os 
dados solicitados na ficha devem ser carregados 
na mesma quando possuir no Sistema (Dados 
Usuário, Dados Profissionais, Dados 
Estabelecimento). 

   

RFA 207.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Imunização 
Visualizar, manter e imprimir o Cartão de Vacinas 
com registro de todas as doses aplicadas 
conforme modelo padronizado pela SMSA BH. 

   

RFA 208.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Imunização 
Visualizar e manter inativação lógica do registro 
incorreto da vacina/dose registrada no 
atendimento ou histórico.  

   

RFA 209.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Imunização 
Visualizar e manter registro de programação de 
vacinas (aprazamento) de forma automática e 
manual. 

   

RFA 210.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Imunização 
Visualizar e manter de forma automática e 
manual indicações de imunizações atuais. 

   

RFA 211.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Imunização 

Visualizar e manter doses de vacina aplicadas 
anteriormente e que não constam nos dados do 
Sistema, de acordo com o cartão físico do 
usuário SUS, sem gerar produção. 

   

RFA 212.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Imunização 

Visualizar e manter registro de perdas de vacinas 
– físicas e técnicas conforme dicionário de dados 
do Sistema SI-PNI MS e, em conformidade a 
padrões especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 213.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Imunização Visualizar alerta de lotes a vencer.    

RFA 214.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Imunização 
Visualizar e manter link com cadastro de 
endereço para busca ativa. 

   

RFA 215.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde 

Imunização 
Visualizar e manter protocolos do Centro de 
Referência em Imunobiológicos.  
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RFA 216.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Academia da 
cidade 

Visualizar e manter registro de roteiro de 
avaliação do profissional educador físico ao 
usuário do SUS. 

   

RFA 217.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Academia da 
cidade 

Visualizar e manter Registro do Plano de Aula, de 
acordo com a estratificação de risco e as 
necessidades da turma.  

   

RFA 218.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde* 

Academia da 
cidade 

Visualizar e manter avaliações iniciais 1 e 2: 
anamnese, antropometria, teste de esforço e 
estratificação de risco. 

   

RFA 219.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde * 

Academia da 
cidade 

Visualizar e manter registro de intercorrências, 
encaminhamento para outros serviços de saúde 
de referência e retorno para a Academia com 
continuidade das atividades. 

   

RFA 220.  

Atividade 
coletiva, 
promoção e 
vigilância em 
saúde * 

Academia da 
cidade 

Visualizar e manter reavaliação do aluno em 4 – 
8 meses: conclusão ou continuidade das 
atividades. 

   

RFA 221.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter configurações de estoques 
nos níveis central, distrital e na unidade de 
saúde, parametrizáveis segundo tipo de material 
padronizado pela SMSA BH. 

   

RFA 222.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar cadastro e parâmetros de item nos 
níveis central, distrital e na unidade de saúde, 
segundo tipo de material padronizado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 223.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter ativação e desativação de 
item na unidade de saúde. 

   

RFA 224.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter transferência de itens nos 
níveis central, distrital e da unidade de saúde 

   

RFA 225.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter consumo de item 
parametrizável nos níveis central, distrital e 
unidade de saúde. 

   

RFA 226.  
Administração do 
Sistema* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Visualizar e manter dados  cadastrais de centros 
de custos. 
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RFA 227.  
Administração do 
Sistema* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Permitir gerir centros de custos mantidos pelo 
sistema e especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 228.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar, manter e imprimir etiquetas para 
itens dispensados sob prescrição (medicamento, 
fórmula alimentar industrializada, 
imunobiológico, correlato, órtese, prótese, e 
material especial) em conformidade a padrão 
especificado pela SMSA BH. 

   

RFA 229.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter configuração de 
ressuprimento nos níveis central, distrital e na 
unidade de saúde, parametrizável segundo tipo 
de material padronizado pela SMSA BH. 

   

RFA 230.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter cadastro de motivos do 
inventário dos itens para ajustes do estoque. 

   

RFA 231.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter motivo parametrizável de 
registro prescrição não atendida. 

   

RFA 232.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter auditagem de lote no nível 
central da SMSA BH, parametrizável segundo 
tipo de material padronizado pela SMSA BH. 

   

RFA 233.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter cadastro e parâmetros de 
fornecedor no nível central da SMSA BH, 
segundo tipo de material padronizado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 234.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter cadastro de fabricante no 
nível central da SMSA BH, parametrizável 
segundo tipo de material padronizado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 235.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter cadastro de lote no nível 
central da SMSA BH, parametrizável segundo 
tipo de material padronizado pela SMSA BH.  

   

RFA 236.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter liberação/ alteração do 
destino da nota fiscal. 
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RFA 237.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter o bloqueio ou desbloqueio 
de determinado lote, informando o motivo – 
escrita livre, nos níveis central, distrital e unidade 
de saúde 

   

RFA 238.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter inventário nos níveis central, 
distrital e na unidade de saúde. 

   

RFA 239.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter disponibilização de item na 
unidade de saúde (inicialização), parametrizável 
segundo tipo de material padronizado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 240.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter entrada de item via nota de 
entrada na unidade de saúde, parametrizável 
segundo tipo de material padronizado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 241.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter solicitação de ressuprimento 
de item na unidade de saúde, parametrizável 
segundo tipo de material padronizado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 242.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter transferência de item entre 
unidades de saúde no nível distrital, 
parametrizável segundo tipo de material 
padronizado pela SMSA BH. 

   

RFA 243.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter dispensação de itens para 
setores da unidade de saúde (posto de 
enfermagem, caixa de urgências), parametrizável 
segundo tipo de material padronizado pela SMSA 
BH. 

   

RFA 244.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar cadastro de profissional de saúde da 
SMSA BH. 

   

RFA 245.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter parâmetros de prescrição 
segundo profissional de saúde da SMSA BH. 

   

RFA 246.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de fórmulas 
alimentares industrializadas em conformidade 
aos requisitos funcionais gerais de gestão de 
materiais dispensados sob prescrição de 
profissional de saúde. 
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RFA 247.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter cadastro de profissional de 
saúde externo, parametrizável segundo item de 
prescrição em conformidade a padrão 
especificado pela SMSA BH. 

   

RFA 248.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter cadastro de prescrição 
realizada fora do Sistema, em conformidade ao 
padrão especificado pela SMSA BH. 

   

RFA 249.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar prescrição realizada por profissional da 
rede de atenção à saúde da SMSA BH. 

   

RFA 250.  
Gestão de 
materiais** 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter dispensação de item sob 
prescrição de profissional de saúde na unidade 
de saúde. 

   

RFA 251.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter procedência da prescrição 
externa segundo tipo de estabelecimento de 
saúde. 

   

RFA 252.  
Gestão de 
materiais* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter a suspensão da prescrição de 
item que não foi dispensado 

   

RFA 253.  
Gestão de 
materiais* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter automaticamente recibo de 
dispensação. 

   

RFA 254.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de medicamento em 
conformidade aos requisitos funcionais gerais de 
gestão de materiais dispensados sob prescrição 
de profissional de saúde.  

   

RFA 255.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de imunobiológico em 
conformidade aos requisitos funcionais gerais de 
gestão de materiais dispensados sob prescrição 
de profissional de saúde. 

   

RFA 256.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de órtese, prótese e 
material especial em conformidade aos 
requisitos funcionais gerais de gestão de 
materiais dispensados sob prescrição de 
profissional de saúde. 
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RFA 257.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de correlato em 
conformidade aos requisitos funcionais gerais de 
gestão de materiais dispensados sob prescrição 
de profissional de saúde. 

   

RFA 258.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de roupa em 
conformidade aos requisitos funcionais gerais de 
gestão de materiais. 

   

RFA 259.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de instrumental 
assistencial em conformidade aos requisitos 
funcionais gerais de gestão de materiais. 

   

RFA 260.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de equipamento 
assistencial em conformidade aos requisitos 
funcionais gerais de gestão de materiais. 

   

RFA 261.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de equipamento de 
informática em conformidade aos requisitos 
funcionais gerais de gestão de materiais. 

   

RFA 262.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de mobiliário em 
conformidade aos requisitos funcionais gerais de 
gestão de materiais. 

   

RFA 263.  
Gestão de 
materiais 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
gestão de 
materiais 

Visualizar e manter gestão de material de uso 
geral e de escritório em conformidade aos 
requisitos funcionais gerais de gestão de 
materiais. 

   

RFA 264.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter item a ser esterilizado com 
imagem ou descrição, fabricante, data, conjunto 
(kit), etc. 

   

RFA 265.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter kit de itens a serem 
esterilizados, associando itens cadastrados.  

   

RFA 266.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter método de esterilização 
associado a item ou kit de itens. 

   

RFA 267.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter dados das embalagens 
utilizadas para acondicionar os itens e os 
conjuntos de itens esterilizados, bem como 
definir a quantidade de dias de validade para 
cada embalagem. 

   

RFA 268.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter dados de rastreabilidade do 
processo de esterilização, pesquisando por itens 
ou kit, embalagens, método, executante, 
resultado de testes e outros eventos relevantes 
no processo. 
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RFA 269.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter dados de testes de qualidade 
da esterilização realizados por amostragem, 
associando item ou kit. 

   

RFA 270.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter dados da situação da 
esterilização, considerando o ciclo de vida do 
processo e associações pertinentes como: dados 
do profissional executante, data e horário, 
método, etc.  

   

RFA 271.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter processo de esterilização, de 
acordo com ciclos de trabalho dos equipamentos 
da central. 

   

RFA 272.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter de lotes de itens para a 
esterilização. 

   

RFA 273.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter vinculação de conjunto/item 
a ser esterilizado a fornecedor/prestador de 
serviços.  

   

RFA 274.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter ordem de serviço para 
item/kit/lote de material a ser esterilizado por 
terceiros. 

   

RFA 275.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter dado de validade do 
conjunto/kit emitindo alerta para a proximidade 
da validade. 

   

RFA 276.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter registro de ciclos por 
equipamento 

   

RFA 277.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter de entrada e saída de 
material vinculadas a usuário/unidade 
responsáveis pela entrega e recolhimento do 
material. 

   

RFA 278.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar e manter agendamento do bloco 
cirúrgico para organização de entrega e 
recolhimento de materiais. 

   

RFA 279.  
Gestão de 
materiais 

Central de 
Materiais 
Esterilizados 

Visualizar dado de material de consumo 
estocado para controle dentro da Central de 
Materiais Esterilizados. 

   

RFA 280.  
Gestão de 
materiais* 

Gestão de 
patrimônio 

Visualizar e manter controle patrimonial de 
unidade de gestão ou de atenção à saúde da 
SMSA BH conforme metodologia definida pela 
PBH. 

   

RFA 281.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter depreciação dos 
equipamentos, automaticamente com o passar 
do tempo, respeitando os parâmetros 
determinados pela instituição. 

   

RFA 282.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter dados de equipamento 
médico com identificação única. 

   

RFA 283.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter dados de equipamento de 
pequeno porte, que não tenha número de 
identificação na Engenharia Clínica (DEC) para 
abertura de ordem de serviço. 
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RFA 284.  
Gestão de 
materiais* 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter de forma ordenada as 
necessidades de manutenção (solicitadas ou 
preventivas) de acordo com os parâmetros 
definidos pela SMSA BH(complexidade do setor, 
por exemplo). 

   

RFA 285.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar necessidades/demandas de 
manutenções corretivas e preventivas relativas à 
estrutura física da unidade e equipamentos 
clínicos. 

   

RFA 286.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter solicitação de serviço de 
manutenção. 

   

RFA 287.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter agendamento da 
manutenção preventiva e o atendimento às 
solicitações.  

   

RFA 288.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter escala para agendamentos 
de manutenção de equipamento diferenciados 
por horário, dia da semana, tempo de duração, 
profissional executor, procedimento e sala. 

   

RFA 289.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter dados de grupo de atuação 
com identificação de equipamento: tipo, modelo 
e submodelo. 

   

RFA 290.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter associação de profissional a 
grupo de atuação e dados de expediente. 

   

RFA 291.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter fornecedor homologado para 
cada equipamento em serviço de manutenção 
terceirizado. 

   

RFA 292.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter dados da manutenção 
(serviço prestado) e a situação do ciclo de vida 
(programada, em andamento, pendente, 
concluída), associando dados do responsável 
pela manutenção, data da realização, 
observações, motivo da pendência (falta de 
peças). 

   

RFA 293.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar relação de patrimônios e ou DEC (nº 
de identificação dos equipamentos na 
engenharia clínica) e a periodicidade da 
realização da sua manutenção preventiva. 

   

RFA 294.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter dados de peças pertencentes 
ao equipamento, fazer transferências para 
outras unidades, visualizar informações tais 
como número da nota fiscal, valor, garantia, 
fornecedor, entre outras informações; 

   

RFA 295.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter associação de materiais e 
serviços (consumo e permanente) a fornecedor. 

   

RFA 296.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter autorização para a saída do 
equipamento da unidade de saúde vinculada ao 
preenchimento da ordem de serviço. 
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RFA 297.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter dados de ordem de serviço 
para manutenção. 

   

RFA 298.  
Gestão de 
materiais* 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar e manter dados do equipamento com 
as especificidades da Engenharia Clínica, 
anexando arquivos. 

   

RFA 299.  
Gestão de 
materiais 

Engenharia 
Clínica 

Visualizar dados de equipamentos médicos com 
identificação única. 

   

RFA 300.  
Gestão de 
materiais 

Rouparia Visualizar e manter dados cadastrais do enxoval.    

RFA 301.  
Gestão de 
materiais 

Rouparia 
Visualizar alerta sobre a vida útil da roupa em 
conformidade a parâmetros especificados pela 
SMSA BH. 

   

RFA 302.  
Gestão de 
materiais 

Rouparia 

Visualizar e manter dados de movimentação de 
itens materiais de rouparia tais como 
distribuição para as unidades assistenciais e 
envio para lavagem externa. 

   

RFA 303.  
Gestão de 
materiais 

Rouparia 

Visualizar e manter dados de itens associados a 
ordem de fornecimento de serviço (terceiros) 
tais como dados de identificação do material, 
lacre, transporte e peso.  

   

RFA 304.  
Gestão de 
materiais 

Rouparia 
Visualizar dados sobre a situação da ordem de 
fornecimento de serviço com alerta para atraso. 

   

RFA 305.  
Processos 
administrativos* 

Agenda 

Permitir o agendamento de procedimento 
ambulatorial on line via Internet pelo usuário do 
SUS, em conformidade a este requisito 
especificado na PIUBS e a regras especificadas 
pela SMSA BH. 

   

RFA 306.  
Processos 
administrativos 

Agenda 
Visualizar e manter confirmação on line pelo 
usuário do SUS de procedimento previamente 
agendado. 

   

RFA 307.  
Processos 
administrativos 

Agenda 

Visualizar e manter agendamento de usuário do 
SUS para atividade individual ou coletiva, 
permitindo configurar mais de uma atividade na 
agenda para o mesmo profissional, para o 
mesmo dia, na mesma unidade de saúde, com 
especialidades iguais ou diferentes, com 
configurações distintas. 

   

RFA 308.  
Processos 
administrativos 

Agenda 
Visualizar e manter escala, bloqueios, encaixes e 
atendimentos extras na agenda do profissional 
de saúde. 

   

RFA 309.  
Processos 
administrativos 

Agenda 
Visualizar e manter movimentação da agenda 
em bloco (vários usuários) ou de cada usuário 
para outro dia e horário, ou outro profissional. 

   

RFA 310.  
Processos 
administrativos 

Agenda 
Visualizar agenda por meio de critérios de 
pesquisa e filtros diversos. 
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RFA 311.  
Processos 
administrativos 

Agenda 

Visualizar e manter agendamento no ato da 
solicitação de procedimento a ser realizado na 
mesma unidade de saúde em que é solicitado ou 
em outra unidade de saúde que execute o 
procedimento. 

   

RFA 312.  
Processos 
administrativos* 

Agenda 
Visualizar e manter desfecho do agendamento 
em conformidade a padrão especificado pela 
SMSA BH. 

   

RFA 313.  

Processos 
administrativos 

 

Agenda 

 

Visualizar e manter trâmites da solicitação de 
agendamento, contando com opções como fila 
de espera e autorização prévia. 

   

RFA 314.  

Processos 
administrativos 

 

Agenda 

Visualizar e manter alertas para notificar o 
profissional usuário do Sistema sobre detalhes 
importantes sobre o procedimento a ser 
agendado, tais como: peso máximo para 
utilização de aparelho de tomografia, 
necessidade de senha, orientações para coleta 
de material biológico, etc. 

   

RFA 315.  
Processos 
administrativos 

Agenda 
Visualizar e manter escalas interdependentes, 
como exemplo: sala de cirurgia e profissional. 

   

RFA 316.  
Processos 
administrativos 

Recepção 

Visualizar, manter e imprimir senha em ordem 
numérica sequencial, por ação do usuário do SUS 
na entrada da unidade de saúde, com critérios 
de priorização predefinidos para o atendimento 
demandado, com registro dos horários de 
emissão da senha, de início e término deste 
primeiro atendimento de recepção realizado e 
do atendimento agendado. 

   

RFA 317.  
Processos 
administrativos 

Recepção 

Visualizar e manter automaticamente ou 
manualmente registrados pelo profissional que 
fará o atendimento, os dados sobre o local onde 
este atendimento será executado. 

   

RFA 318.  
Processos 
administrativos 

Recepção 

Visualizar e manter em sequência única a ordem 
dos atendimentos em todos os setores que 
utilizam o painel de chamada, segundo critérios 
de priorização predefinidos e com chamada 
individualizada acionada pelo profissional que 
fará o atendimento. 

   

RFA 319.  
Processos 
administrativos 

Recepção 

Visualizar e manter usuário do SUS pelo nome do 
registro civil ou prioritariamente pelo nome 
social se disponível e indicar o local de 
atendimento, com apresentação automática em 
áudio e em vídeo painel.  

   

RFA 320.  
Processos 
administrativos 

Recepção 
Visualizar e manter nome de acompanhante ou 
responsável por usuário do SUS. 

   

RFA 321.  
Processos 
administrativos 

Recepção Visualizar e manter troca de profissional.    
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RFA 322.  
Processos 
administrativos 

Recepção 

Visualizar e manter dados de registro da 
recepção do usuário SUS (horário da recepção, 
dados de identificação funcional do 
recepcionista, nome de acompanhante quando 
obrigatório) para todas as atividades 
desenvolvidas na unidade de saúde com 
liberação do seu prontuário para o atendimento 
por profissional ou por setor da unidade de 
saúde. 

   

RFA 323.  
Processos 
administrativos 

Recepção 
Visualizar alerta para cadastro de usuário do SUS 
desatualizado/incompleto, baseado em campos 
obrigatórios. 

   

RFA 324.  
Processos 
administrativos 

Recepção 

Visualizar cadastro com base nos cinco critérios 
de unicidade: nome completo do usuário do SUS, 
nome completo da mãe, data de nascimento, 
sexo e naturalidade. 

   

RFA 325.  
Processos 
administrativos 

Recepção 

Visualizar lista em ordem sequencial numérica 

de usuários do SUS cadastrados para recepção 

através do Sistema de painel de chamada 

integrado ao Totem. 

   

RFA 326.  
Processos 
administrativos 

Recepção 
Visualizar e manter chamada de usuário do SUS 
para ser recepcionado, através do painel de 
chamada. 

   

RFA 327.  
Processos 
administrativos 

Recepção 
Visualizar e manter Status do comparecimento 
ou não do paciente. 

   

RFA 328.  
Processos 
administrativos* 

Recepção 
Visualizar e manter a exportação do paciente 
para o SISREG. 

   

RFA 329.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter a transferência de 
profissional entre unidades de saúde.  

   

RFA 330.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter o remanejamento de 
profissional entre equipes da mesma unidade de 
saúde. 

   

RFA 331.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter profissionais ativos e inativos 
na unidade de saúde. 

   

RFA 332.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter motivo de movimentação 
do profissional.  

   

RFA 333.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter situação funcional do 
profissional. 

   

RFA 334.  
Processos 
administrativos* 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter profissional de saúde com 
vínculo empregatício com a SMSA 
 BH em conformidade ao padrão e regras 
especificados pelo SIGBASES. 

   

RFA 335.  
Processos 
administrativos* 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter profissional de saúde sem 
vínculo empregatício com a SMSA BH em 
conformidade ao padrão e regras especificados 
pelo SIGBASES. 

   

RFA 336.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter profissional com outros tipos 
de vínculo com a SMSA BH tais como estagiário, 
interno de graduação em medicina, trabalhador 
voluntário eventual, etc. 
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RFA 337.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter automaticamente cadastros 
de profissionais de saúde em exercício no Brasil, 
disponibilizados pelos conselhos federais das 
categorias profissionais da saúde. 

   

RFA 338.  
Processos 
administrativos 

Gestão do 
trabalho  

Visualizar e manter automaticamente cadastros 
de profissionais de saúde autorizados pelo 
Ministério da Saúde a exercerem atividades no 
Brasil tais como os integrantes do Programa 
Mais Médicos.  

   

RFA 339.  
Processos 
administrativos 

Unificação de 
cadastro do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter unificação “virtual” do 
usuário do SUS.  

   

RFA 340.  
Processos 
administrativos 

Unificação de 
cadastro do 
usuário do SUS 

Persistir a duplicidade do usuário do SUS na base 
de dados possibilitando reverter a unificação em 
caso de erro. 

   

RFA 341.  
Processos 
administrativos 

Unificação de 
cadastro do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter parâmetros de campos de 
unicidade. 

   

RFA 342.  
Processos 
administrativos 

Unificação de 
cadastro do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter lista de usuários do SUS com 
critérios de unicidade idênticos. 

   

RFA 343.  
Processos 
administrativos 

Unificação de 
cadastro do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter unificação automática de 
usuários do SUS idênticos com no máximo um 
prontuário eletrônico. 

   

RFA 344.  
Processos 
administrativos 

Unificação de 
cadastro do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter unificação manual/agendada 
de usuários do SUS idênticos com mais de um 
prontuário eletrônico. 

   

RFA 345.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter identificação do responsável 
pelo mandado. 

   

RFA 346.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter cadastro do mandado 
judicial. 

   

RFA 347.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter cadastro do(s) objeto(s) do 
mandado. 

   

RFA 348.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter cadastro do (s) autor (res) do 
mandado ou do seu representante, podendo ser 
pessoa física e/ou jurídica. 

   

RFA 349.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter identificação do (s) 
beneficiário (s) do mandado 

   

RFA 350.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter objeto (s) do mandado 
previamente cadastrado ou de procedimento 
demandado. 

   

RFA 351.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter item do histórico do 
mandado. 

   

RFA 352.  
Processos 
administrativos 

Judicialização Visualizar e manter lembrete do mandado.    

RFA 353.  
Processos 
administrativos 

Judicialização 
Visualizar e manter parametrização dos 
mandatos, permitindo gestão de acordo com 
perfil. 

   

RFA 354.  
Processos 
administrativos* 

Judicialização 
Visualizar mandato judicial com utilização de 
filtros especificados pela SMSA BH. 

   

RFA 355.  
Processos 
administrativos 

Judicialização Visualizar e manter cadastros pendentes.    
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RFA 356.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter parametrização de tipos de 
unidades a serem exportadas para os sistemas 
do MS. 

   

RFA 357.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter seleção de intervalo de 
tempo para exportação de dados para os 
sistemas do MS. 

   

RFA 358.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter agendamento para geração 
de arquivo de exportação para os sistemas do 
MS. 

   

RFA 359.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter controle sequencial de lotes 
gerados para os sistemas do MS. 

   

RFA 360.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter ficha contendo no mínimo 
um atendimento para os sistemas do MS. 

   

RFA 361.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter processamento do 
download de lotes para os sistemas do MS. 

   

RFA 362.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter ficha inconsistente para os 
sistemas do MS. 

   

RFA 363.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter reagendamento para 
geração de novo lote de exportação de fichas 
inconsistentes para os sistemas do MS. 

   

RFA 364.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter download de relatório de 
lote com o conteúdo das informações das fichas 
em formato XLSX para os sistemas do MS. 

   

RFA 365.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter download de relatório de 
lote com dados relevantes para tratamento de 
inconsistências das fichas em formato XLSX para 
os sistemas do MS. 

   

RFA 366.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter marcação de unidades a 
serem exportadas para os sistemas do MS. 

   

RFA 367.  
Processos 
administrativos 

Exportação de 
dados 

Visualizar e manter arquivo de exportação e 
capa de lote para os sistemas do MS. 

   

RFA 368.  
Consultas e  
Relatórios* 

Consulta 

Visualizar e manter painel de controle de 
atribuição de perfil de acesso automatizado em 
conformidade a parâmetros definidos pela 
SMSA.  

   

RFA 369.  
Consultas e  
Relatórios 

Consulta 
Visualizar família/domicílio pelos filtros: número 
de família ou usuário SUS ou número de 
prontuário, número de CNS, número de CPF. 

   

RFA 370.  
Consultas e  
Relatórios 

Consulta Visualizar item por descrição ou código.    

RFA 371.  
Consultas e  
Relatórios 

Consulta Visualizar nota fiscal por número.    
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RFA 372.  
Consultas e  
Relatórios 

Consulta 
Visualizar item a dispensar, dispensado e 
suspenso segundo usuário do SUS. 

   

RFA 373.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatórios analíticos e 
sintéticos de dados para cada grupo funcional 
do Sistema. 

   

RFA 374.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório de composição 
de Equipe de Saúde da Família com uso de 
filtros. 

   

RFA 375.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório com números de 
profissionais em falta nas equipes da Atenção 
Primária segundo legislação do MS, como ESF, 
ESB, NASF, eCR.  

   

RFA 376.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório quinzenal com os 
dados necessários para alimentar o   Programa 
Bolsa Família do Governo Federal. 

   

RFA 377.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatórios de ocorrências 
administrativas sobre o profissional de saúde 
(nome profissional, CPF, contrato, status do 
contrato e função), com dados agregados por 
profissional ou por equipe ou por unidade de 
saúde. 

   

RFA 378.  
Consultas e  
Relatórios 

 
Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório com total de 
estoque, o total de entrada do item/mês, total 
de saída do item/mês, total de item 
inventariado/mês, por Unidade, Regional e 
SMSA. 

   

RFA 379.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório de 
movimentação de item por filtro. 

   

RFA 380.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório de ficha Kardex 
por filtros. 

   

RFA 381.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório de posição de 
estoque não atendida por filtros. 

   

RFA 382.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema. 

Visualizar e imprimir relatório de itens vencidos 
e a vencer na Unidade / Regional / SMSA com 
filtro de dias desejados de pesquisa. 

   

RFA 383.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório de ficha de 
inventário por item, lote, catálogo e unidade. 

   

RFA 384.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório de profissionais 
não migrados por rotina de 
exportação/integração com filtros de vínculo. 

   

RFA 385.  
Consultas e  
Relatórios* 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir lista de usuários do SUS a 
serem atendidos segundo parâmetros definidos 
pela SMSA. 
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RFA 386.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir o relatório de usuários do 
SUS duplicados por nível central, distrital e 
unidade de saúde. 

   

RFA 387.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir o relatório de usuários por 
microárea vinculados ao domicílio ou não com 
seguintes filtros: microárea, vinculado ao 
domicílio sim/não e ordenação por família. 

   

RFA 388.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir o relatório de usuários da 
área de abrangência com os campos do 
cadastro de pessoa física não preenchidos, 
obrigatórios e não obrigatórios com os 
seguintes filtros: microárea, usuário e família. 

   

RFA 389.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir o relatório de usuários 
com cadastros de outros municípios por 
unidade, regional e SMSA. 

   

RFA 390.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório 
georreferenciados de casos de notificação 
compulsória. 

   

RFA 391.  
Consultas e  
Relatórios 

 
Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar manutenções por diversos filtros: 
manutenções por nome de usuário solicitante, 
por número de ordem de serviço, por data de 
solicitação, por unidade, por complexidade, tipo 
(instalação, manutenção corretiva), status 
(solicitada, programada, concluída), profissional 
responsável pela manutenção, tempo de 
atendimento, equipamento;  

   

RFA 392.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar dados de equipamentos clínicos por 
diversos filtros existentes nos dados cadastrais 
do equipamento. 

   

RFA 393.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar situação da solicitação/requisição de 
manutenção por variáveis gerenciais, tais como: 
tempo de atendimento, setor, tipo de 
equipamento, complexidade do serviço, 
executante do serviço e outros. 

   

RFA 394.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório com dados da 
produtividade do técnico por complexidade do 
serviço 

   

RFA 395.  
Consultas e  
Relatórios 

Relatórios 
operacionais 
do Sistema 

Visualizar e imprimir relatório com dados dos 
equipamentos com histórico e planejamento de 
manutenção. 

   

RFA 396.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o e-SUS AB/SISAB.    

RFA 397.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o SIASUS (ou CMD/MS).    

RFA 398.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o SINAN/SISVE/INFLUENZA.    
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RFA 399.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o SI-PNI.    

RFA 400.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para RAAS – Registro das Ações 
Ambulatoriais de Saúde. 

   

RFA 401.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o SISCAN.    

RFA 402.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o BPAi.    

RFA 403.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o BPAc.    

RFA 404.  Integrações 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o  HÓRUS – Sistema 
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 

   

RFA 405.  Integrações* 
Exportação de 
dados 

Exportar dados para o SIGMED – Sistema 
Gestão de Medicamentos da PBH 

   

RFA 406.  Integrações* 
Importação de 
dados 

Importar dados do SIEST.    

RFA 407.  Integrações* 
Importação de 
dados 

Importar dados do CADÚNICO – Sistema de 
Cadastro Único para Programas Sociais. 

   

RFA 408.  Integrações* 
Importação de 
dados 

Importar dados do cadastro imobiliário do 
Município (IPTU). 

   

RFA 409.  Integrações* 
Importação de 
dados 

Importar dados do SIGBASES/ART RH.    

RFA 410.  Integrações* 
Importação de 
dados 

Importar dados do SIOM 2.      

RFA 411.  Integrações* 
Importação de 
dados 

Importar dados do Sistema de cadastro de 
estabelecimentos de ensino da Secretaria 
Municipal de Educação. 

   

RFA 412.  Integrações* 
Importação de 
dados 

Importar dados do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) do MS/DATASUS. 

   

RFA 413.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o SAAA – jSecurity em 
integração com o LDAP. 

   

RFA 414.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar conteúdo do SISREDE através de 
barramento em conformidade a padrões 
especificados pela SMSA BH e PRODABEL. 

   

RFA 415.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar com serviço de barramento 
DATASUS utilizando o perfil IHE PIX/PDQ de 
identificação de usuários do SUS no CADWEB. 

   

RFA 416.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o SIGBASES/CNES.    

RFA 417.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o SIGPS.    
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RFA 418.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o SISREG/SGR.    

RFA 419.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o Sistema de 
Gerenciamento de Diagnóstico por Imagens 
(PACS). 

   

RFA 420.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o SLPC ou substituto.    

RFA 421.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com Sistema de controle 
patrimonial da PBH. 

   

RFA 422.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados de execução do 
procedimento com o SISREG/SGR. 

   

RFA 423.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados clínicos com o SISREG.    

RFA 424.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com ECG Digital    

RFA 425.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o SCZOO ou seu 
substituto. 

   

RFA 426.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com o BH TELESSAÚDE ou 
seu substituto. 

   

RFA 427.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com ENDGEO (endereços 
georrefenciados de porta). 

   

RFA 428.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com SAI05B – SIAB.    

RFA 429.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar dados com SAI03A.    

RFA 430.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar com o sistema Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial (GAL) do Ministério da 
Saúde.  

   

RFA 431.  Integrações* 
Compartilham
ento de dados 

Interoperar com o Sistema de Informação de 
Tratamentos Especiais da 
Tuberculose (SITE/TB) do Ministério da Saúde.  

   

RFA 432.  Históricos 
Histórico do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter automaticamente 
alterações de dados pessoais e demográficos do 
usuário SUS 

   

RFA 433.  Históricos 
Histórico do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter automaticamente o registro 
de todos os contatos assistenciais individuais de 
cada usuário do SUS dispostos em ordem 
cronológica decrescente. 

   

RFA 434.  Históricos 
Histórico do 
usuário do SUS 

Visualizar e manter justificativa inserida pelo 
responsável pela consulta ao histórico do 
usuário do SUS. 
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RFA 435.  Históricos 
Histórico do 
usuário do SUS 

Visualizar e imprimir documento gerado pelo 
contato assistencial individual de cada usuário 
do SUS (prontuário, prescrição, laudo, atestado, 
etc.). 

   

RFA 436.  
Processos 
administrativos 

Avaliação do 
atendimento 

Permitir manter dados da satisfação do usuário 
do SUS com o atendimento 

   

RFA 437.  
Administração 
do Sistema 
* 

Requisitos 
funcionais 
gerais de 
administração 
do Sistema 

Visualizar e manter recursos diversos de apoio à 
decisão clínica vinculáveis a formulários, tais 
como indicadores clínicos assistenciais, (por ex. 
Ritmo de Filtração Glomerular), gráficos (por ex. 
Curva de Crescimento da Criança) e 
classificações (por ex. Risco Cardiovascular), 
obtidos por equações ou fórmulas criadas por 
administrador do Sistema, a partir de campos 
dinâmicos estruturados com conteúdos 
numéricos e/ou alfabéticos, em conformidade a 
padrões especificados pela SMSA BH.  

   

 

* Estes requisitos não serão contabilizados para a aferição do % de habilitação 

**Os requisitos funcionais gerais de gestão de materiais – RFA - de 221 a 253 devem ser 

atendidos pela solução para todos os tipos de materiais cadastrados pela solução e também 

especificados nos RFA’s  254 a 263 (medicamento, imunobiológico, órtese, prótese, material 

especial, correlato, roupa, instrumental assistencial, equipamento assistencial, equipamento de 

informática, mobiliário e material de uso geral). 

 
Quantitativo / Percentual da Situação dos requisitos Funcionais Módulo Ambulatorial / SIGRAH 

Forma de Atendimento N° Requisitos Percentual 

Nativo   

Parametrizável   

Subtotal   

Customizável   

Total  326 100% 

Não contabilizados para o cálculo 

do percentual 

111  

TOTAL GERAL  437  

 

 

Belo Horizonte,          de                                 de 2018 

 

 

Assinatura                         ________________________________________ 

Nome da Proponente 

Nome do Representante 

CNPJ 

 

Favor carimbar e rubricar todas as páginas deste formulário 
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Formulário 3 – ANEXO C – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Regulação/SIGRAH 

 

O escopo do módulo é composto pela Descrição Geral da Solução Tecnológica (item 3.1 do 

Projeto Básico), dos requisitos funcionais constantes neste Anexo e dos requisitos não funcionais 

– Anexo D. 

Legenda: (N) Nativo – (P) Parametrizável – (C) Customizável 

 

ID Processo 
Grupo 

funcional 
Descrição 

Forma de 
Atendimento 

N P C 

RFR 001 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir tramitar os processos de 
regulação de acesso ambulatorial e 
hospitalar a partir de solicitações 
específicas (de atendimento 
ambulatorial e internação hospitalar, 
respectivamente), cujo ciclo de vida 
contenha desde o momento inicial da 
solicitação até a efetivação do 
atendimento. 

   

RFR 002 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter e visualizar o histórico 
de cada solicitação, que deve ser 
atualizado a cada ação realizada sobre 
a mesma. 

   

RFR 003 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir o monitoramento e tomada 
de decisão sobre solicitações para as 
quais não haja nenhuma evolução por 
um período parametrizado. 

   

RFR 004 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir identificar cada solicitação 
pelo usuário do SUS associado a ela, 
através do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS). 

   

RFR 005 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter dados dos usuários do 
SUS em base de dados local, para uso 
em caso de indisponibilidade do 
CADWEB. 

   

RFR 006 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter escalas de trabalho 
para diversos procedimentos 
realizados nos níveis ambulatorial e 
hospitalar, tais como: consultas, 
exames, tratamentos, etc. 

   

RFR 007 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter e gerir pendências 
sobre as solicitações. 

   

RFR 008 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir o encaminhamento entre 
centrais de regulação respeitando as 
regras definidas pela PPI. 
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RFR 009 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir parametrizar o acesso às 
funcionalidades de tramitação das 
solicitações através de perfis de 
acesso, de modo que seja possível 
configurar qual usuário do sistema 
poderá realizar cada ação sobre a 
solicitação. 

   

RFR 010 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter protocolos clínicos 
específicos para cada procedimento, 
contendo informações que devem ser 
preenchidas pelo usuário do sistema 
quando da criação de uma solicitação 
para um determinado procedimento. 

   

RFR 011 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter protocolos de 
priorização específicos para 
solicitações ambulatoriais, internações 
eletivas e internações de urgência, 
parametrizados por procedimentos ou 
agrupamentos de procedimentos. 

   

RFR 012 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter centrais de regulação 
e a relação entre elas, através de 
parametrização de características tais 
como: tipos de solicitações, 
procedimentos, unidades solicitantes, 
unidades executantes, etc. 

   

RFR 013 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir cadastrar e identificar usuário 
do SUS através de biometria. 

   

RFR 014 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter e visualizar o histórico 
de atendimento do usuário do SUS. 

   

RFR 015 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir gestão de escalas de trabalho 
mantidas pelos prestadores e 
autorizadas pela central. 

   

RFR 016 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir parametrizar níveis de alerta 
para a quantidade de solicitações em 
determinada situação e permitir exibir 
alertas para usuários do sistema com 
perfis específicos em caso de os níveis 
de alerta serem atingidos. 

   

RFR 017 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir visualizar, através de um 
dashboard, a situação atual das 
solicitações do sistema, com 
possibilidade de exibição de quaisquer 
níveis de alerta parametrizados. 

   

RFR 018 Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir alterar dados de um conjunto 
de solicitações em uma única 
operação. 
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RFR 019 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, consultar 
todas as solicitações de internação 
hospitalar a serem reguladas. Esta 
consulta deve contar com regras de 
ordenamento e opções de filtros a 
serem definidas. 

   

RFR 020 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, priorizar as 
solicitações de internação hospitalar e 
encaminhá-las de acordo com a oferta 
de vagas disponível. 

   

RFR 021 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir realizar a gestão da grade de 
leitos disponíveis nas unidades 
executantes, com possibilidade de 
encaminhamento mesmo sem 
disponibilidade de vagas. 

   

RFR 022 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir às unidades solicitantes e 
executantes confirmar ou não uma 
determinada internação, com base na 
vaga selecionada. 

   

RFR 023 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir às unidades executantes 
gerenciar a internação do usuário do 
SUS para internação: admissão, contra 
indicação (temporária ou definitiva), 
alta. 

   

RFR 024 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, solicitar, 
autorizar, negar e cancelar 
autorizações de internações eletivas e 
de urgência, com as devidas 
justificativas. 

   

RFR 025 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir notificar as unidades 
solicitantes sobre quaisquer 
impedimentos a respeito de uma 
internação. 

   

RFR 026 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir às unidades solicitantes gerir 
sua fila de solicitações de internação, 
possibilitando à gestão da unidade a 
visualização de todas as solicitações 
que tiveram origem nela. 

   

RFR 027 Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir indicar a necessidade de 
transporte aéreo no cadastro de uma 
solicitação de internação. Permitir à 
equipe de regulação visualizar em 
destaque as solicitações com 
necessidade de transporte aéreo. 
Permitir à equipe responsável pelo 
transporte aéreo visualizar todas as 
solicitações com necessidade de 
transporte aéreo já reguladas (com 
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vaga reservada) e controlar a resposta 
a essas solicitações conforme 
disponibilidade e priorização do 
serviço. 

RFR 028 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir às unidades executantes 
manter registros de procedimentos 
executados. 

   

RFR 029 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir ao usuário do sistema 
relacionado à regulação, com os 
devidos perfil e permissão, consultar 
todas as solicitações de 
procedimentos ambulatoriais a serem 
reguladas. Esta consulta contará com 
regras de ordenamento e opções de 
filtros a serem definidas. 

   

RFR 030 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir ao usuário do sistema 
relacionado à regulação, com os 
devidos perfil e permissão, priorizar 
solicitações de procedimentos 
ambulatoriais e encaminhá-las de 
acordo com a oferta de vagas 
disponível. 

   

RFR 031 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir o acesso ambulatorial através 
de um número de controle e um 
documento de autorização no ato do 
agendamento de um procedimento 
para uma solicitação. 

   

RFR 032 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir manter os critérios de 
prioridade por especialidade, 
procedimento e/ou grupo de 
procedimentos. 

   

RFR 033 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Gerir o encaminhamento de uma 
determinada solicitação para 
agendamento de procedimento, 
verificando e respeitando PPI, oferta 
disponível e opção de agendamento 
para o tipo de procedimento solicitado 
(automático ou sob regulação). 

   

RFR 034 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Gerir a notificação do agendamento 
para o Usuário do SUS: comunicar, 
confirmar comparecimento, tratar o 
resultado da confirmação, liberar vaga 
para outro Usuário do SUS em caso de 
impossibilidade de comparecimento. 

   

RFR 035 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir realizar todo o processo de 
admissão do usuário do SUS pela 
unidade executante. 
 

   

RFR 036 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir manter parâmetros de 
agendamento por procedimento. 
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RFR 037 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir configurar, via 
parametrização, quais procedimentos 
poderão ser realizados a partir de um 
primeiro atendimento do Usuário do 
SUS. 

   

RFR 038 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir qualificar a demanda, com 
critérios clínicos, evidências de 
propedêutica e terapêutica 
pregressas, que justifiquem o 
encaminhamento do usuário. 

   

RFR 039 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir configurar, via 
parametrização, quais procedimentos 
ambulatoriais estarão autorizados a 
partir de um atendimento de urgência. 

   

RFR 040 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir registrar procedimentos 
ambulatoriais oriundos de uma 
internação hospitalar de urgência para 
um determinado usuário do SUS. 

   

RFR 041 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Organizar as solicitações ambulatoriais 
em fila única por especialidade.    

RFR 042 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Reagendar vagas automaticamente 
para solicitações ambulatoriais, a 
partir da não confirmação de 
comparecimento de um usuário do 
SUS para um determinado 
procedimento, seguindo a ordem na 
fila de espera. 

   

RFR 043 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Monitorar Solicitações para as quais 
não haja agendamento por um 
determinado período, parametrizado 
por especialidade. 

   

RFR 044 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Apontar para a unidade solicitante os 
usuários do SUS que apresentarem 
problemas com comparecimento. 

   

RFR 045 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Agendar, automaticamente, todas as 
solicitações na fila de espera para as 
vagas disponíveis, de acordo com a 
disponibilidade da oferta e de 
quaisquer restrições atreladas às 
solicitações, como por exemplo: 
proximidade geográfica, profissional 
de saúde específico ou espera da 
realização de outro(s) procedimento(s) 
para o mesmo usuário do SUS. 

   

RFR 046 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir parametrizar o 
funcionamento do agendamento 
automático de vagas para as 
solicitações. 
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RFR 047 Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir registrar e alterar a conclusão 
do atendimento de uma solicitação de 
procedimento ambulatorial. 

   

RFR 048 Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Permitir tramitar os processos de 
controle e avaliação hospitalar e 
ambulatorial a partir dos devidos 
instrumentos de cobrança (AIH para o 
hospitalar e BPA, APAC e RAAS para o 
ambulatorial, ou substituto conforme 
previsão – CMD), cujo ciclo de vida 
contenha desde o momento inicial da 
criação do instrumento de cobrança 
até a efetivação do processamento da 
mesma no sistema específico 
disponibilizado pelo Ministério da 
Saúde. 

   

RFR 049 Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Permitir parametrizar regras de 
inconsistência por diversos 
agrupamentos, tais como: unidade 
executante, especialidade, 
procedimento, etc. 

   

RFR 050 Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Verificar automática e diariamente a 
consistência de dados de instrumentos 
de cobrança importados para o 
sistema, de acordo com regras 
definidas. 

   

RFR 051 Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Permitir gerir administrativamente 
instrumentos de cobrança que 
apresentarem inconsistências. 

   

RFR 052 Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Executar automática e diariamente as 
regras de triagem parametrizadas. 

   

RFR 053 Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Permitir gerir o fechamento de uma 
determinada competência para 
processamento, com visualização de 
prazos e datas de processamento 
pelas unidades executantes. 

   

RFR 054 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir tramitar o processo de 
controle e avaliação hospitalar a partir 
de laudos de AIH (Autorização de 
Internação Hospitalar), cujo ciclo de 
vida contenha desde o momento 
inicial da criação da AIH até a 
efetivação do processamento da 
mesma no sistema SIHD 
(disponibilizado pelo Ministério da 
Saúde). 

   

RFR 055 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir criar os laudos de AIH 
correspondentes a uma determinada 
internação, bem como vinculá-los à 
solicitação de internação que lhes deu 
origem. 
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RFR 056 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir manter data de alta por 
solicitação e AIH. 

   

RFR 057 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir exportação e importação de 
dados das AIH’s no formato do sistema 
SISAIH01 (disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde). 

   

RFR 058 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, criar novas 
AIH’s para uma determinada 
solicitação. 

   

RFR 059 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir parametrizar regras de 
triagem para envio de AIH’s a uma 
supervisão hospitalar, contando com 
filtros de pesquisa e amostragem 
aleatória. 

   

RFR 060 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, testar as 
regras de triagem parametrizadas 
usando informações de AIH’s de 
meses anteriores. 

   

RFR 061 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir realizar a avaliação de uma 
AIH seguindo um checklist definido, 
com aprovação ou reprovação de cada 
item dentro da AIH que foi preenchido 
manualmente. 

   

RFR 062 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir às unidades executantes gerir 
suas AIH’s, possibilitando à gestão da 
unidade a visualização de todas as 
AIH’s executadas por ela. 

   

RFR 063 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir exportação de dados de AIH’s 
no formato do sistema SIHD. 

   

RFR 064 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir importação de dados 
resultantes do processamento de 
AIH’s no sistema SIHD, refletindo o 
status de autorização do mesmo nas 
AIH’s no sistema. 

   

RFR 065 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir visualizar o resultado do 
processamento de AIH’s no SIHD, 
através de relatórios. 

   

RFR 066 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, bloquear 
ou desbloquear AIH’s. 

   

RFR 067 Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir gerir o fechamento de uma 
determinada competência para 
processamento, com visualização de 
prazos e datas de processamento 
pelas unidades executantes. 
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RFR 068 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir importação e exportação de 
dados de instrumentos de cobrança 
ambulatoriais (BPA, APAC e RAAS) no 
formato dos respectivos sistemas de 
preenchimento disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde. 

   

RFR 069 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir parametrizar regras de 
triagem para envio de BPA/APAC/RAAS 
a uma supervisão ambulatorial 
contando com filtros de pesquisa e 
amostragem aleatória. 

   

RFR 070 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, testar as 
regras de triagem parametrizadas 
usando informações de BPAS’s, APAC’s 
e RAAS’s de meses anteriores. 

   

RFR 071 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir realizar a avaliação dos 
instrumentos de cobrança 
ambulatoriais seguindo a aplicação de 
indicadores ou avaliação individual. 

   

RFR 072 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir exportação de dados de 
instrumentos de cobrança 
ambulatoriais no formato do SIA 
(sistema disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde). 

   

RFR 073 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir importação de dados 
resultantes do processamento no 
sistema SIA, refletindo o status de 
autorização do mesmo nos respectivos 
instrumentos de cobrança 
ambulatoriais no sistema. 

   

RFR 074 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir visualizar o resultado do 
processamento do  SIA , através de 
relatórios. 

   

RFR 075 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir ao usuário do sistema, com os 
devidos perfil e permissão, bloquear 
ou desbloquear BPAS’s, APAC’s e 
RAAS. 

   

RFR 076 Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir emitir arquivo de orçamento 
para o sistema FPO, agrupado por 
unidade executante, procedimento, 
quantidade ou rubrica. 

   

RFR 077* Integração   Permitir integração de dados com o 
SOF (ou substituto) para sincronização 
e complementação de dados. 

   

RFR 078* Integração   Permitir integração de dados com o 
SUCC (ou substituto). 

   

RFR 079* Integração   Permitir integração de dados com o 
SIPAR  (ou substituto). 
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RFR 080* Integração   Permitir integração de dados com o 
SIPRO (ou substituto). 

   

RFR 081* Integração   Permitir integração de dados com o 
Sistema Gestão de Saúde em Rede 
(SISREDE ou substituto) – Urgência. 
Esta integração deve contemplar: 
manter usuário, manter solicitação, 
tramitar solicitação, consultar 
procedimentos agendados, 
recepcionar usuário do SUS, notificar 
Egresso e Marcador de Gravidade à 
equipe de saúde da família, informar 
alta, registrar demanda oriunda da 
urgência. 

   

RFR 082* Integração   Permitir integração de dados com os 
sistemas de informação dos 
prestadores próprios e contratados. 
Esta integração deve contemplar: 
manter usuário, manter solicitação, 
tramitar solicitação, consultar 
procedimentos agendados, 
recepcionar usuário do SUS, notificar 
Egresso e Marcador de Gravidade à 
equipe de saúde da família, informar 
alta, registrar demanda oriunda da 
urgência, reagendar. De acordo com o 
processo de implantação do CMD pelo 
MS, será necessária a integração 
considerando os dados do referido 
conjunto.        

RFR 083* Integração   Permitir integração de dados com 
SUSFÁCIL (ou substituto). Esta 
integração deve contemplar: manter 
usuário, manter solicitação, tramitar 
solicitação, consultar procedimentos 
agendados, recepcionar usuário do 
SUS, notificar Egresso e Marcador de 
Gravidade à equipe de saúde da 
família, informar alta, registrar 
demanda oriunda da urgência.       

RFR 084* Integração   Permitir integração de dados com o 
CADWEB diretamente ou por meio do 
SIGBASES, para sincronização de dados 
de usuários do SUS entre a base local e 
a base nacional.       

RFR 085* Integração  Permitir integração de dados com o 
CMD – Conjunto Mínimo de 
Dados/Portal do Gestor – para 
executar funções de controle e 
avaliação previstas na Regulação em 
Saúde.    
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RFR 086* Integração   Permitir integração de dados com o 
Sistema de Gestão e Regulação em 
Saúde (SGR) para sincronizar dados de 
monitoramento do acesso 
ambulatorial e hospitalar    

* Estes requisitos não serão contabilizados para a aferição do % de habilitação 

 

Quantitativo / Percentual da Situação dos Requisitos Funcionais Módulo Regulação / SIGRAH 

 

Forma de Atendimento N° Requisitos Percentual 

Nativo   

Parametrizável   

Subtotal   

Customizável   

Total 77 100% 

Não contabilizados para o 

cálculo do percentual 

09  

Total 86  

 

 

Belo Horizonte,          de                                 de 2018 

 

 

Assinatura                      ________________________________________ 

Nome da Proponente 

Nome do Representante 

CNPJ 

 

Favor carimbar e rubricar todas as páginas deste formulário 
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Formulário 4 – ANEXO D – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos Não 

Funcionais Solução Tecnológica  
 

ID Requisitos Requisito 
Nativo 

Teste de 
Conformidade 

RNF01 A solução contratada deverá atender os requisitos de Nível de 
Garantia de Segurança 2- NGS2 para categoria Assistencial 
constantes no Manual de Certificação para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde V. 4.2. 

X   

RNF02 Apresentar a seguinte documentação técnica: Manual do Usuário, 
com descritivo das funções do Sistema; Help On-Line; Manual de 
Instalação contendo: requisitos de hardware e software 
compatíveis com a proposta técnica, roteiro de instalação e 
configuração do sistema, configuração de ambiente; Scripts de 
geração das tabelas de bancos de dados; Modelo de Entidade 
Relacionamento; Dicionário de dados. Toda documentação deverá 
ser compatível com a versão implantada, estar no idioma 
português e em mídia digital. 

X   

RNF03 O tempo de resposta padrão de 9 em cada 10 requisições não 
deve ultrapassar 5 segundos. Toda e qualquer exceção a este 
requisito não funcional deve ter aprovação do CONTRATANTE. 

X   

RNF04 A aplicação deverá funcionar em ambiente de alta disponibilidade 
com distribuição tanto entre os processadores de uma mesma 
máquina, quanto entre processadores de máquinas distintas. 

X   

RNF05 A aplicação deverá possuir mecanismos de importação e 
exportação de dados em massa. Estes mecanismos devem ser 
capazes de lidar com altos volumes de dados, como por exemplo – 
exportações periódicas de produções para o MS. 

X   

RNF06 Impedir a perda parcial de dados, caso ocorra diferença de 
tamanho entre os campos quando da migração dos dados legados. 
Toda e qualquer exceção a este requisito não funcional deve ter 
aprovação do CONTRATANTE. 

X   

RNF07 Controlar integridade referencial. X X 

RNF08 Garantir que apenas arquivos e componentes indispensáveis para 
o correto funcionamento do sistema estejam presentes no 
ambiente de produção. 

X   

RNF09 Garantir a total integração entre os módulos do sistema, 
assegurando o compartilhamento das regras de negócio e funções 
implantadas. 

X X 

RNF10 A documentação produzida para o CONTRATANTE, em tempo de 
projeto, deverá estar de acordo com o Processo de Software da 
PMBH (PSP) ou em formato a ser definido pelo CONTRATANTE. 

    

RNF11 Interoperar com outros sistemas através de serviços seguindo os 
padrões definidos pelos Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico – ePING, sempre que aplicável. 
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RNF12 Possuir um mecanismo de autenticação de acesso ao sistema 
integrado ao serviço de diretório Active Directory e/ou Open Ldap 
a critério do CONTRATANTE. 

    

RNF13 O sistema deverá permitir o uso de Certificados Digitais ICP- Brasil, 
gerados por qualquer Autoridade Certificadora – AC homologadas 
pela ICP- Brasil. 

X   

RNF14 Suportar, de forma nativa, os padrões abertos de conectividade: 
HTTPS e Web Services. 

X   

RNF16 A aplicação deverá suportar autenticação unificada (Single Sign-
On). 

    

RNF17 Possibilitar e permitir, ativar ou não, de forma parametrizável, o 
uso no Sistema de pontos de controle nos quais sejam necessários 
comprovar que o acesso está sendo realizado por humanos. Essa 
comprovação deverá ser realizada através da digitação correta do 
conteúdo das imagens geradas por ReCaptcha ou Captcha. Após N 
tentativas incorretas de acertar o desafio à aplicação será 
bloqueada para o usuário que gerou as respostas incorretas. 

    

RNF18 A referência de data no sistema deverá apresentar o ano com 
quatro (4) dígitos. 

X   

RNF19 Os dados numéricos, alfanuméricos, texto, monetários e datas 
deverão ser formatados segundo o padrão brasileiro. 

X   

RNF20 Parametrizar configurações de áreas e diretório de trabalho da 
aplicação através de parâmetros externos. 

    

RNF21 Emitir sempre mensagem de erro ou aviso autoexplicativo, 
quando ocorrer insucesso em alguma operação. 

X   

RNF22 Em todo o sistema, manter o mesmo padrão de leiaute e operação 
(template) nas telas dos diversos módulos. 

    

RNF23 Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear as 
ações a ela pertinentes. 

X   

RNF24 Garantir a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade 
das informações (ACID). 

X   

RNF25 As APIs da CONTRATADA para integração devem estar 
documentadas. 

    

RNF26 A interação com o usuário deverá ser WEB ressalvadas as 
exceções especificadas pelo CONTRATANTE. 

    

RNF27 Permitir o acesso eletrônico às informações e documentos pelas 
áreas envolvidas respeitando as regras de autenticação, 
autorização e integridade. 

X X 

RNF28 Possibilitar a criação de relatórios parametrizáveis pelos usuários 
responsáveis. 

X   

RNF29 Permitir publicar e exportar os relatórios nos formatos PDF, XLS, 
XLSX, CSV. 

    



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                  Página 206 de 290 
 página 206 de 290 

RNF30 Arquitetura deverá ser distribuída em no mínimo três camadas: 
apresentação, lógica de negócio e persistência, onde os elementos 
de uma aplicação estejam nitidamente separados nestas camadas 
de dados. 

X   

RNF31 O sistema deve ser compatível com os navegadores Firefox, 
Chrome, Edge e Internet Explorer em suas versões mais recentes. 

    

RNF32 Sinalizar a ocorrência de transações demoradas, através de 
mensagem informativa ou indicação gráfica. 

X   

RNF33 O sistema deverá possibilitar a inclusão de logomarca da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PMBH) nas interfaces do 
sistema e relatórios, de forma parametrizada. 

    

RNF34 Permitir reaproveitamento das parametrizações efetuadas quando 
da implantação de novas versões. 

X   

RNF35 Os mecanismos de autorização deverão permitir a definição de 
perfis de acesso por meio de parâmetros. 

X X 

RNF36 Possuir controle de acesso, com atribuição de privilégios por perfil 
para os componentes do Sistema (telas, transações, áreas de 
negócio) e regras de negócio, a critério do CONTRATANTE. 

    

RNF37 Somente os usuários explicitamente autorizados poderão acessar 
os registros de trilha de auditoria. 

X X 

RNF38 Deverá ser exigida re-autenticação do usuário após determinado 
período de tempo parametrizável ou para a confirmação de 
operações que gerem alterações em dados. 

X X 

RNF39 Disponibilizar recurso de arquivamento de dados históricos de 
forma automatizada, parametrizável, conforme temporalidade 
definida por grupo de informações. 

    

RNF40 Disponibilizar recurso de expurgo de dados de forma 
automatizada, parametrizável, conforme temporalidade definida 
por grupo de informações. 

    

RNF41 Permitir a extração de dados históricos para mídia externa.     

RNF42 O Sistema deverá ser aderente ao modelo de hospedagem 
especificado neste documento no item intitulado “Especificação 
de hospedagem da solução” 

    

RNF43 Permitir inclusão, atualização e exclusão lógica de usuários do 
sistema. 

X   

RNF44 As regras de configuração de senha dos usuários devem atender 
às políticas de segurança definida pelo CONTRATANTE. 

    

RNF45 Permitir, que as funcionalidades pertinentes aos serviços de saúde 
com mobilidade sejam executadas em dispositivos móveis, como 
Tablets e/ou celulares, com possibilidade de trabalho off-line e 
online. 

    

RNF46 As funcionalidades que serão disponibilizadas aos usuários 
externos à RMI deverão ter interface web responsivas ressalvadas 
as exceções especificadas pelo CONTRATANTE. 
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RNF47 A interface da solução com o usuário final deve ser adequada a 
adaptações e personalizações que permitam sua utilização por 
usuários com necessidades especiais. Essas opções devem ser 
compatíveis com software especializado que possa vir a ser 
acoplado (por exemplo, leitores de tela para deficientes visuais), 
bem como seguir orientações específicas de acessibilidade de 
interface. 

    

RNF48 Deve oferecer alternativa para o acesso aos dados registrados dos 

pacientes internados para controle de alimentação, medicação e 

outras ações necessárias ao prosseguimento do tratamento, nos 

casos de indisponibilidade do SIGRAH.  

  

Fonte: Documento Prodabel 10-Abr-2018 

  

 

Orientação para avaliação da demonstração dos RNF – apresentados acima 
 

Objetivo 

Descrever como serão avaliados os requisitos não funcionais marcados com TDC “Teste de 

Conformidade” do TR SIGRAH. 

 

 

Teste de Conformidade RNF07  

 

Controlar integridade referencial 

 

Teste RNF07-01: 

1. Cadastrar um item de cadastro de uma tabela básica 

2. Apresentar uma interface aonde este item seja referenciado por um elemento do tipo lista 

3. Associar o item a um registro 

4. Excluir o registro 

 

Teste RNF07-02: 

1. Realizar um atendimento contendo os itens: anamnese, exame físico, conduta, diagnóstico, 

solicitação de exames, prescrição de medicamentos. 

2. Realizar a dispensa do atendimento. 

3. Apresentar por meio de relatórios ou consultas interface que demonstre os itens registrados 

(mais de um mecanismo de consulta/relatório de ser apresentado). 

4. Realizar o cancelamento do respectivo atendimento. 

5. Apresentar os relatórios e consultas apresentados no item 2 demonstrando a efetivação do 

cancelamento. 

   

 

Teste de Conformidade RNF09 

 

Garantir a total integração entre os módulos do sistema, assegurando o compartilhamento das 

regras de negócio e funções implantadas. 
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Teste RNF09-01: 

1- Alterar os dados de um profissional (Ex. Nome e Cargo). 

2- Apresentar a alteração nos subprojetos/módulos gestão e regulação em saúde, gestão 

hospitalar e atendimento ambulatorial. 

 

Teste RNF09-02: 

1- Alterar os dados de um paciente (Ex. Nome e Data Nascimento) por meio de funcionalidade 

contida no subprojeto/módulo atendimento ambulatorial. 

2- Apresentar a alteração nos subprojetos/módulos gestão e regulação em saúde, gestão hospitalar 

e atendimento ambulatorial. 

 

Teste de Conformidade RNF27 

 

Permitir o acesso eletrônico às informações e documentos pelas áreas envolvidas respeitando as 

regras de autenticação, autorização e integridade. 

 

Teste RNF27-01: 

1- Utilizando um perfil administrativo acessar os dados clínicos de um determinado 

paciente. 

 

Teste RNF27-02: 

1- Alterar um perfil administrativo para perfil de atendimento e acessar os dados clínicos 

de um determinado paciente. 

  

Teste de Conformidade RNF35 

 

Os mecanismos de autorização deverão permitir a definição de perfis de acesso por meio de 

parâmetros. 

 

Teste RNF35: 

1- Demonstrar o acesso as informações clínicas de um paciente por um usuário com 

determinado perfil . 

2- Alterar o perfil citado no item 1 restringindo a visualização de informações clínicas do 

paciente. 

3- Demonstrar o correto impacto da alteração solicitada no item 2. 

 

Teste de Conformidade RNF37 

 

Somente os usuários explicitamente autorizados poderão acessar os registros de trilha de auditoria. 

 

Teste RNF37-01: 

1- Utilizando um perfil auditor, acessar os dados de trilha de auditoria. 

 

Teste RNF37-02: 

1- Utilizando um perfil diferente de auditor, tentar acessar os dados de trilha de auditoria. 

 

Teste de Conformidade RNF38 

 

Deverá ser exigida re-autenticação do usuário após determinado período de tempo parametrizável 

ou para a confirmação de operações que gerem alterações em dados. 
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Teste RNF38: 

1- Definir um tempo para re-autenticação ser solicitada. (Ex: 1 minuto) 

2- Exigir a re-autenticação após o tempo configurado. Realizar três demonstrações, uma 

para cada um dos subprojetos/módulos, respectivamente: gestão e regulação em saúde, 

gestão hospitalar e atendimento ambulatorial. 

 

 Especificação de hospedagem da solução 

 

A CONTRATADA deverá fornecer a especificação de hardware, software de Banco de Dados, 

Sistemas Operacionais e outros componentes necessários para hospedagem da solução atendendo 

aos requisitos dispostos neste edital. 

 

As tecnologias utilizadas pela solução da CONTRATADA deverão ser aderentes ao catálogo de 

tecnologia da PRODABEL ou ao caderno de tecnologias suportadas. 

 

Caso a solução da CONTRATADA utilize tecnologias diversas das especificadas no catálogo e 

caderno, a CONTRATADA deverá prover, a suas expensas, a capacitação dos profissionais da 

PRODABEL e softwares das tecnologias adicionais, devidamente licenciados, no que tange ao 

atendimento pleno dos serviços CONTRATADOS. 

 

A capacitação fornecida pela CONTRATADA deverá ocorrer em tempo de projeto conforme 

estabelecido no cronograma do projeto. 

 

Os profissionais indicados pela CONTRATADA que ministrarão a capacitação destas tecnologias 

para equipe PRODABEL deverão possuir certificação própria da solução ou equivalente 

compatível. 

 

Caberá a PRODABEL a validação e aceite do ambiente e a capacitação indicados. Caso sejam 

rejeitados pela PRODABEL, com a devida justificativa, a CONTRATADA deverá readequar as 

especificações do ambiente e/ou da capacitação. 

 

No âmbito deste edital a PRODABEL fornecerá os serviços de hospedagem para a solução 

contratada na modalidade COMPLETA conforme tabelas de modalidade de hospedagem e 

serviços adicionais a seguir: 
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Quadro 1 – ANEXO D – Tabela de Modalidades de Hospedagem 

 

Serviço Modalidade de Hospedagem 

Básica Avança
da 

Comple
ta 

Fornecimento de espaço físico com sistema de detecção e combate a 
incêndio em edificação Data Center, ponto elétrico de 1 KVA 
estabilizado e garantido por no-breaks e grupo motor-gerador, ponto 
lógico no switch, sistema de climatização especializada e infraestrutura 
necessária para conectividade dos equipamentos. 

✓ 
✓ ✓ 

Sistema de controle de segurança e acesso às instalações com circuito 
Fechado de Televisão (CFTV). 

✓ ✓ ✓ 

Velocidade conexão da rede IP/Ethernet de 1 Gbps. ✓ ✓ ✓ 

Hospedagem em ambiente com VLAN específica para o cliente. ✓ ✓ ✓ 

Fornecimento de 1 (um) IP (IPV4) válido na internet. ✓ ✓ ✓ 

Proteção de firewall básico – somente para comunicação com a internet 
(liberação das portas necessárias para o funcionamento do serviço com 
autorização da Prodabel). 

✓ ✓ ✓ 

Proteção contra ataques do tipo DoS/DdoS (Distributed Denial of 
Service attack). 

✓ ✓ ✓ 

Proteção IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Protection  
System). 

✓ ✓ ✓ 

Suporte em Ambiente de Rede WAN sob responsabilidade da 
PRODABEL de forma a reconfigurar ou restabelecer o serviço. 

✓ ✓ ✓ 

Intervenção da PRODABEL para ligar ou desligar logicamente ou 
fisicamente os equipamentos acordados. 

✓ ✓ ✓ 

Serviço de monitoramento básico de servidores ✓ ✓ ✓ 

Intervenção da PRODABEL no Sistema Operacional como alteração de 
parâmetros, correção de data, atualização de software, sem que a 
PRODABEL assuma custos de atualização, não se envolvendo com 
atividades relativas à aplicação e ao Banco de Dados. O pedido deve ser 
formalizado pelo responsável técnico do órgão solicitante no Sistema de 
Gestão de Demandas. Este tipo de demanda será atendido como 
manutenção programada. 
 

  ✓ ✓ 

Serviço de monitoramento avançado de servidores.   ✓ ✓ 

Execução de procedimentos de rotina acordados e Procedimentos 
Operacionais acordados. 

  ✓ ✓ 

Serviço de monitoramento Completo de servidores.     
✓ 
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Quadro 2 – ANEXO D – Serviços adicionais passíveis de contratação pela 

PRODABEL/CONTRATANTE 

 

1 – Alocação de área de Storage: alocação de espaço adicional para o órgão solicitante 

2 – Instalação e configuração de Sistema Operacional aderente ao catálogo de tecnologia da PRODABEL. 

O licenciamento fica por conta do cliente, caso seja necessário 

3 – VPN: Fornecimento de VPN para a segurança e segmentação de tráfego. 

4 – Backup de Dados: o órgão solicitante deverá definir o tipo modalidade e periodicidade de realização 

do backup. 

5 – Acesso a outros bancos de dados geridos pela PRODABEL, desde que haja aprovação por escrito 

explicitando-se os dados possíveis de acesso, negociada com o proprietário do banco. A forma de acesso 

será discutida com a PRODABEL. 

6 – Fornecimento de equipamento Servidor: alocação de Servidor Físico ou Virtual. 

7 – Espaço em bancos de dados geridos pela PRODABEL, desde que haja aprovação por escrito 

explicitando-se os dados possíveis de armazenamento, negociada com o proprietário do banco. 

8 – Fornecimento de IP´s (IPV4) adicionais válidos. 

9 – Liberação de Acesso Remoto, conforme IN 14/2016. 

  

Fonte de referência Instrução Normativa – IN 17/2017 (www.pbh.gov.br/segurancadainformacao - Instrução 

Normativa n.º 017/2017) 

 

http://www.pbh.gov.br/segurancadainformacao
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ANEXO II – INTERFACES DA SOLUÇÃO 

 

Considerações: 

 As integrações sinalizadas neste anexo, devem compor o valor apresentado pela PROPONENTE para execução do serviço em atendimento 

ao Edital. Logo, a empresa deve estimar o seu esforço para que possa precificar adequadamente. 

 Entende-se Fluxo de “Busca”, a customização na solução que permita que este sistema consuma os serviços dos sistemas de origem, 

buscando os dados e os apresentando adequadamente na interface da solução. 

 Entende-se Fluxo de “Envio” a customização na solução que permita que este sistema oferte serviços que serão consumidos pelos sistemas 

de destino, os quais devem registrar estes dados. 

 

Quadro 1 – Anexo II: Integrações  

SISTEMA DA SMSA/PBH 

 
Sistema 

 
Fornecedor 

 
Mecanismo 

Interoperabilidade 

Áreas Atendidas pelo 
Sistema 

 
Dados Integrados 

Complexidade / 
Fluxo 

Prevista substituição (Integral 
/parcial) pela Solução 

Contratada 

Necessário 
persistir 
dados na 
base de 

dados da 
solução 

Banco de integração. 
Uso exclusivo no 
HOB. 

PBH Integração via 
transferência de dados em 
tabelas. Sistemas legados 
do HOB. 
 
WebService para novo 
sistema;  
Síncrono. 

Cadastro de paciente e 
alta médica. 

Dados dos pacientes e 
dados da última alta 
médica. 

Média; 
 
Busca e envio. 

Será substituído 
integralmente.  
OBS: Integração provisória até 
a substituição dos sistemas 
que utilizam o banco de dados 
de integração. 

Sim. 

SICOM 
(LCV- Licitação e 
veículos).  

PBH Integrado via rotina 
transferência de Arquivo. 

Contabilidade e controle 
externo para exportação 
para o TCE-MG. 
 
 

 Dados contábeis. Média; 
  
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Não. 
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SIGMA 
(SIEST, SICAM, 
SUCAF) ou substituto. 
RFH697, RFH 704 e 
RFA406 

PBH WebService; 
  
Assíncrono 
Mais de uma vez ao dia. 

Almoxarifado / 
Farmácia. 

Dados de almoxarifado / 
medicamento – SIEST. 

Alta; 
  
Busca e Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Sim. 

Sistema de Cadastro 
Imobiliário do 
Município (IPTU) 
RFA408 

PBH WebService; 
 
Assíncrono. 

Cadastro de domicílio 
na APS (ACS e ACE), 
cadastro de unidade 
de saúde e apropriação 
de custos. 

Obtenção de dados sobre 
características físicas e do 
valor venal do imóvel. 

Média; 
 
Busca 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SIGBASES RFH694, 
RFA415, RFA416 e 
RFR084 

PBH WebService; 
  
Síncrono. 

Cadastros básicos. Obtenção de Dados 
Cadastrais do Paciente, 
do Profissional, Unidades, 
Procedimentos e Código 
Local. (SUS). Consome 
serviços do CADSUSWeb 
e CNES. 

Alta; 
  
Busca e Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Sim. 

SIGMED –  
Gestão de 
medicamentos. 
RFH695, RFA405 

TOTVS- 
Protheus. 

Webservice; 
  
Assíncrono. 

Sistema de Gestão de 
Medicamentos – 
módulo de compras. 

SIGRAH envia dados de 
dispensação para o 
SIGMED para gestão de 
compras. 

Baixa; 
  
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Não. 

SISREDE - RFH688, 
RFH692, RFA414 e 
RFR081 

PBH WebService; 
  
Síncrono. 
  

Assistência à saúde na 
APS e atenção 
secundária. 

Sumário de Alta 
Estruturado (HOB) e 
Resumo Clínico (UPAs, UBS, 
URS). Será usado como 
Repositório para 
manutenção da informação. 

Alta; 
  
Busca e Envio. 

Mantida base como 
repositório; 
  
 

Não. 

SISREG-BH (versão da 
PBH): Sistema de 
Regulação e 
Marcação de 
Consultas. RFH688, 
RFH691 e RFA418 

PBH WebService; 
  
Síncrono e 
Assíncrono. 

Regulação do acesso 
ambulatorial. 

Solicitação de Exames e 
Consultas via SIGRAH 
(online) e Migração da 
Agenda do SISREG para o 
SIGRAH (rotina). 

Alta; 
  
Busca e Envio. 

Mantida base como 
repositório. 

Sim. 
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SOF – Sistema de 
Gestão 
Orçamentária, 
Financeira e Contábil. 
RFH703 e RFR077 

PBH WebService; 
  
Síncrono. 

Gestão Financeira e 
Orçamentária. 

Informações de Execução 
Orçamentária e 
Financeira. 

Média; 
  
Busca. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Sim. 

Sistema de 
Patrimônio da PBH – 
RFA421 

PBH WebService; 
 
Síncrono. 

Gestão de materiais e 
apropriação de custos. 

Dados de caracterização 
física do bem e do seu 
valor atualizado. 

Média; 
 
Busca. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SUCC- Sistema de 
Contratos Convênios 
e Congêneres. 
RFH505 e RFR078 

PBH WebService; 
  
Síncrono. 

Gestão de contratos. Dados dos Contratos. Média; 
  
Busca. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SIOM 2 - RFA410 PBH WebService; 
 
Síncrono. 

Gestão da organização 
administrativa da 
SMSA BH. 

Dados sobre a estrutura 
organizacional da SMSA 
BH. 

Média; 
 
Busca. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SAMU – ou 
substituto. RFH706 

PBH WebService; 
  
Síncrono. 

SAMU, UPAS, HOB Solicitação de transporte 
sanitário. 

Baixa; 
  
Busca e Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Sim. 

SIVISE – RFH707 PBH WebService; 
  
Assíncrono. 

SMSA e HOB. Notificações de infecções 
e afecções decorrentes 
de procedimentos 
invasivos. 

Média; 
  
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Não. 

SISVE – RFA398 PBH Integração via 
transferência de dados em 
tabelas. 
 

Vigilância em Saúde. Endereços 
georreferenciados de 
notificações do SINAN. 
 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído 

Não. 

SCZOO (ou 
substituto) – RFA425 

PBH WebService; 
 
Síncrono. 

Vigilância em Saúde. Informações 
complementares dos 
fluxos de trabalho da 
Zoonoses. 

Alta; 
 
Busca e Envio. 

Atende à PBH e será 
substituído. 

Sim. 
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ENDGEO – RFA427 PBH WebService; 
 
Síncrono. 

SMSA Informações sobre 
georreferenciamento de 
endereços de Belo 
Horizonte. 

Alta; 
 
Busca. 

Atende à PBH e não será 
substituído. 

Sim. 

SLPC – Laboratório 
(ou substituto) – 
RFA420 

PBH WebService; 
  
Síncrono e 
Assíncrono.. 

SMSA Controle e avaliação 
ambulatorial 
Resultados de exames 
laboratoriais. 

Alta; 
  
Busca e Envio 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Sim. 

BHTelessaude – 
RFA426 

PBH WebService; 
  
Síncrono. 

SMSA Dados cadastrais 
paciente, profissional e 
clínicos. 

Média; 
  
Busca e Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
 

Não. 
 

SGR - RFR 086, 
RFA418, RFA422 

PBH WebService; 
  
Assíncrono 

SMSA Dados de monitoramento 
do acesso ambulatorial e 
hospitalar 

Média; 
 
Envia 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Não 

SAI05B – RFA428 PBH Integração via 
transferência de dados em 
tabelas. Sistemas legado 
da SMSA. 
  
WebService para novo 
sistema; 
Síncrono. 

SMSA Dados de territórios 
censitários e sua relação 
com equipes de saúde. 

Média; 
 
Busca e envio. 

Será substituído 
integralmente. 
OBS: Integração provisória 
até a substituição dos 
sistemas que utilizam o 
banco de dados de 
integração. 

Sim. 

SAI03A – RFA429 PBH Integração via 
transferência de dados em 
tabelas. Sistemas legado 
da SMSA. 
  
WebService para novo 
sistema; 
Síncrono. 
 

SMSA Bases Padronizadas; 
Será substituído pelo 
SIGBASES. 
 

Média; 
 
Busca e envio. 

Atende a PBH e será 
substituído pelo SIGBASES. 

Sim. 
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SIGPS – RFA417 PBH WebService; 
 
Síncrono 

SMSA Dados de atendimentos 
realizados para usuários 
do SUS participantes de 
programas sociais. 

Média; 
 
Envio. 

Atende à PBH e não será 
substituído. 

Não. 

Portal da Saúde - 
(www.pbh.gov.br/saú
de) – RFH272. 

PBH WebService; 
  
Síncrono. 
 

Usuário do SUS-BH Dados de resultados de 
exames 

Alta 
 
Envio  

Atende a PBH não será 
substituído 

Não 

SAAA – jSecurity em 
integração com o 
LDAP – RFA413; 
RFH036. 

PBH Autenticação via LDAP. 
 

SMSA Autenticação de usuários 
do sistema. 

Média; 
 
Busca. 

Atende a PBH não será 
substituído. 

Não. 

SMSA CONTRATAÇÃO EXTERNA  

Epimed Monitor - 
RFH698 

Epimed WebService; 
  
Síncrono.  

CTI´s. Dados cadastrais do 
paciente e dados da 
internação. 

Média; 
  
Envio. 

Atende a HOB não será 
substituído;  
 

Não. 

PACS - RFH696, 
RFH420, RFH 434 RFA 
419 e RFA419 

SERVIMAGEM 
(ou 
substituto). 

Dicom / WebService; 
  
Síncrono. 

Consulta de 
Exames/Laudos. 

Imagens em JPG e laudo 
em PDF de acordo com 
protocolo HL7 e padrão 
DICOM. 

Baixa; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Não. 

PROTHEUS RH (HOB) 
Exclusivo do HOB. 
RFH693 

PBH WebService; 
  
Síncrono.  

RH e Cadastro de 
usuários do sistema. 

Obtenção de Dados 
Cadastrais do Profissional. 

Média; 
  
Busca. 

Atende a HOB não será 
substituído; 

Sim. 

DRG 
http://www.drgbrasil.
com.br/hospitais/. 
RFH701 

DRG 
BRASIL 

Webservice; 
  
Síncrono. 
  

Gestação da qualidade. Dados da internação e de 
execução de 
procedimentos. 

Média; 
  
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Não. 

COMPLAB – ou 
substituto. RFH284 

Mediarte 
Sistemas 

WebService; 
  
Síncrono. 

HOB Dados de solicitações e 
resultados de exames 
Laboratoriais  

Alta; 
Busca; 
Envio. 

Atende à PBH e pode ser 
substituído. 

Sim. 

http://www.pbh.gov.br/saúde
http://www.pbh.gov.br/saúde
http://www.drgbrasil.com.br/hospitais/
http://www.drgbrasil.com.br/hospitais/
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PADRÃO DE MERCADO NA ÁREA DE GESTÃO DA SAÚDE  

Sistema SIGH da UPA 
Centro Sul. RFH699 

MV WebService; 
  
Síncrono. 

Assistência à saúde na 
UPA CS. 

Resumo Clínico e Sumário 
de Alta. 

Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído;  
 

Não. 

Sistema HMDCC. 
RFH700 

TASY WebService; 
  
Síncrono. 
  

Assistência à saúde no 
HMDCC. 

Resumo Clínico e Sumá-
rio de Alta. 

Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

 
Não. 

Sistemas de 
informação dos 
prestadores próprios 
e contratados. 
RFR082 

Múltiplos 
Fornecedo
res 

WebService; 
  
Síncrono. 
 

Regulação Dados clínicos e das 
solicitações ambulatoriais 
e hospitalares e agendas. 

Alta; 
 
Busca e 
envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim 

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL (LEGAL) – SEM ÔNUS PARA CONTRATANTE 
RELATIVO AO SUBPROJETO DE REGULAÇÃO 

 

SUSFÁCIL – RFH690, 
RFR 083 

SES-MG WebService; 
  
Assíncrono. 
  
  
  

Regulação do acesso 
 hospitalar. 

Solicitação de internação 
de urgência, de cirurgia 
eletiva e internação na 
própria unidade. Retorno 
da informação de 
evolução do paciente. 

Alta; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 
  

Sim 
 

  SIA-SUS  
(ou substituto). 
RFA397, RFR072 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação 
Ambulatorial. 

Dados de instrumentos 
de cobranças ambu-
latoriais (BPA, APAC, etc). 

Baixa; 
  
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído;  
 

Não. 
 

SISAIH01 
(ou substituto). RFR 
057 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação – 
Hospitalar. 

Dados de AIH’s. Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído;  
 

Sim. 
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SIHD 
(ou substituto). RFR 
063, RFR064 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação – 
Hospitalar. 

Dados de AIH’s. Média; 
  
Envio 

Atende a PBH não será 
substituído;  
 

Não. 

BPAC 
(ou substituto). 
RFR068, RFA403 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação 
Ambulatorial. 

Dados de BPAC’s. Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído;  
 

Sim 

BPAI 
(ou substituto). 
RFR068, RFA402 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação 
Ambulatorial. 

Dados de BPAI’s. Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído;  
 

Sim. 

APAC 
(ou substituto). 
RFR068 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação 
Ambulatorial. 

Dados de APAC’s. Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

RAAS 
(ou substituto). 
RFR068, RFA400 
  

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação 
Ambulatorial. 

Dados de RAAS’s. Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
 

Sim. 

FPO 
Referência: 
http://bvsms.saude.g
ov.br/bvs/saudelegis/
sas/2006/prt0496_30
_06_2006.html  
RFR 076 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Controle e Avaliação 
Ambulatorial. 

Dados orçamentários. Média; 
  
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 
  
 

Sim. 

e-SUS AB / SISAB 
RFA396 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Atenção básica Dados especificados pelo 
Ministério da Saúde para 
o e-SUS AB. 
 
 

Baixa; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2006/prt0496_30_06_2006.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2006/prt0496_30_06_2006.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2006/prt0496_30_06_2006.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2006/prt0496_30_06_2006.html
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SINAN – RFA398, 
RFH136 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Vigilância em saúde. Dados de notificação e de 
investigação de doenças e 
agravos, conforme 
especificados pelo 
Ministério da Saúde. 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SIVEP-INFLUENZA – 
RFA398 

Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Vigilância em saúde. Dados de notificação e de 
investigação de si 
(influenza), conforme 
especificados pelo 
Ministério da Saúde. 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SITE/TB -RFA431 Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Vigilância em saúde. Dados de registro e 
seguimento de usuários 
do SUS em tratatmento 
para tuberculose, 
conforme especificados 
pelo Ministério da Saúde. 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SI-PNI – RFA399 Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Vigilância em saúde. Dados do Programa 
Nacional de Imunizações, 
conforme especificados 
pelo Ministério da Saúde. 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SIM – RFA412 Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Vigilância em saúde. Dados sobre mortes 
conforme especificados 
pelo Ministério da Saúde 
na Declaração de Óbito. 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

SISCAN – RFA401 Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Assistência 
ambulatorial e apoio 
ao diagnóstico. 

Dados sobre 
procedimentos 
diagnósticos sobre câncer 
de mama e câncer 
cervico-uterino, conforme 
especificados pelo 
Ministério da Saúde. 
 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 
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HÓRUS – RFA404 Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Farmácia Dados de gerenciamento 
de dispensação de 
medicamentos fornecidos 
pelo Ministério da Saúde. 

Média; 
 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

CADÚNICO – RFA407 Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

SMSA Dados de programas 
sociais do governo 
federal. 

Média;  
 
Busca. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

GAL – RFA430 Ministério 
da Saúde. 

Envio de informações 
Exportação. 

Laboratório Dados de exames 
laboratoriais de casos 
suspeitos ou confirmados 
(positivos/negativos) das 
doenças de Notificação 
Compulsória. 

Alta; 
 
Busca e 
Envio. 

Atende a PBH não será 
substituído; 

Sim. 

NF-e RFR Receita 
Federal. 

Envio de informações 
Exportação. 

Hospitalar. Dados de notas fiscais. Média; 
  
Busca 

Atende a PBH não será 
substituído; 
 

Não. 
 

 Fonte: Documento interno SMSA/Prodabel – 13Abr-2018 

 

Observação: 

O mecanismo de interoperabilidade e os dados trafegados para todos os sistemas listados será o apresentado no documento, porém, o sistema 

responsável por disponibilizar a informação poderá variar conforme necessidade do CONTRATANTE, sendo o mesmo citado apenas como referência. 

 

As interfaces – interoperabilidades – que serão realizadas, em tempo de Projeto, poderão ser exploradas tecnicamente pela PROPONENTE, por meio 

de visita técnica à Prodabel, e sabatina à equipe técnica responsável pela sustentação dos sistemas indicados.  
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ANEXO III – NÍVEIS DE SERVIÇOS ACORDADOS – SLA’S  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os níveis de serviço acordados são critérios objetivos e mensuráveis com a finalidade de aferir e 

avaliar fatores relacionados aos serviços contratados, principalmente qualidade, desempenho e 

disponibilidade. Eles incidirão sobre os três itens que compõem o objeto contrato.  

 

As penalidades previstas no descumprimento dos SLAS estão vinculadas às multas descritas no 

item SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. Tais sanções poderão não ser aplicadas, a critério do 

CONTRATANTE, para casos excepcionais, devidamente justificados. 

 

2. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – SLAS  

 

Quadro 1 – Anexo III: Indicadores de aferição dos SLAs 

 

Indicadores dos SLAs 

Indicador Descrição 

ICPM – Indicador de Cumprimento 

de Prazo dos Marcos 

  

Este indicador tem como objetivo definir critérios mínimos a serem 

atendidos pela CONTRATADA no que se refere ao cumprimento do prazo 

dos marcos acordados durante a execução do projeto. 

IST – Indicador Satisfação do 

Treinamento 

Mede o nível de satisfação dos treinados. Caso o nível de satisfação dos 

treinados, por meio de questionários de avaliação, não atinja 60% (sessenta 

por cento) por treinamento, este deverá ser refeito integralmente. 

IDS – Indicador de Defeitos no 

Software 

  

Este indicador tem como objetivo definir critérios mínimos a serem 

atendidos pela CONTRATADA no que se refere à qualidade dos softwares 

entregues durante a execução do projeto, relativo aos requisitos do projeto. 

ISUT – Indicador de Suporte 

Técnico 

Mede os chamados fechados que não cumpriram os prazos determinados no 

Quadro Anexo III-5: Suporte Técnico – Nível de Severidade no período 

aferido. 

 

 

2.1 Indicador de Cumprimento de Prazo dos Marcos (ICPM) 

 

Quadro 2 – Anexo III: Indicador de Cumprimento de Prazo dos Marcos (ICPM) 
 

Indicador de Cumprimento de Prazo dos Marcos (ICPM) 

Indicador Descrição 

Descrição do Indicador Este indicador tem como objetivo definir critérios mínimos a serem atendidos 

pela CONTRATADA no que se refere ao cumprimento do prazo dos marcos 

acordados durante a execução do projeto. 

Aferição Na entrega dos marcos o indicador será aferido pelo CONTRATANTE, sendo 

que a CONTRATADA será considerada inadimplente caso ocorra atraso. 
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Fórmula de Cálculo ICPM – Dias de Atraso do Marco = (Data Real da Entrega do Marco – Data 

Prevista da Entrega do Marco). 

Onde: 

Dias de Atraso do Marco: dias de atraso na entrega do marco definido no 

cronograma e linhas de bases aprovadas pelo CGP. 

Data Real da Entrega do Marco: data na qual a CONTRATA formaliza ao 

CONTRATANTE a entrega do Marco. 

Data Prevista da Entrega do Marco: data na qual estava prevista a entrega do 

marco conforme respectiva Linha de Base (LB) aprovada, acordado entre as 

partes. 

Incidência O atraso ocorre quando os dias de atraso do marco na linha de base forem 

superiores a zero. 

Sanções No caso de inadimplência, a CONTRATADA será advertida e/ou multada 

pelo CONTRATANTE, conforme previsto neste documento. 

Caso ocorra atraso, será aplicada uma multa moratória de 0,33% por dia de 

atraso até o limite de 9,99%, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, isto é, o valor correspondente ao marco em questão no 

cronograma físico financeiro, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis 

à espécie. 

Forma de Auditoria Documentação: por meio das datas de entrega constantes nos termos de aceite 

do item aferido, conforme linha de base – LB respectiva.   

Observação Os marcos definidos no cronograma do plano de projeto com suas respectivas 

linhas de base poderão ser ajustados de acordo com a oportunidade e a 

conveniência do CONTRATANTE, respeitando todos os aspectos legais e os 

direitos da CONTRATADA. 

  

Os prazos acordados/estabelecidos serão referenciados nos quadros – Prazos das Entregas 

Subprojeto  -  que se encontram neste documento. 

 

Os prazos acordados no Comitê Gestor do Projeto e registrados como Linha de Base – LB – 

devem ser formalizados em ata, devidamente assinadas, e disseminada para as partes interessadas 

da CONTRATADA e do CONTRATANTE. 

 

Atrasos que comprometam a execução do planejamento de implantação que sejam de 

responsabilidade do CONTRATANTE, devidamente comprovados pela CONTRATADA, não 

serão considerados na aferição dos níveis de serviço. 

 

SLA – As fases e etapas da implantação deverão obedecer aos prazos (dias) conforme descrito nos 

quadros de Nível de Severidade que se encontram neste documento, para cada subprojeto: 

 

2.2 Indicador de Defeitos de Software (IDS)  

 

Será aplicado em alguns entregáveis previstos na Implantação do SIGRAH (Item I do objeto) e 

para os produtos gerados pelos serviços adicionais executados por meio de OS.  
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Quadro 3 – Anexo III: Indicador de Defeitos no Software (IDS) 
 

Indicador de Defeitos no Software (IDS) 

Indicador Descrição 

Descrição do Indicador Este indicador tem como objetivo definir critérios mínimos a serem atendidos 

pela CONTRATADA no que se refere à qualidade dos softwares entregues 

durante a execução do projeto e serviços adicionais autorizados por ordem de 

serviço. 

Aferição O indicador é aferido ao fim do cumprimento da ordem de serviço 

correspondente, durante o processo de homologação da entrega. 

Fórmula de Cálculo IDS = (TDRC/TPEI) 

 Onde: 

 IDS = Indicador de Defeitos no Software 

TDRC= Total de Defeitos Registrados pelo CONTRATANTE; somatório de 

todos os defeitos encontrados pelo CONTRATANTE nos softwares entregues 

no respectivo versionamento, relativo aos processos elementares impactados. 

TPEI = Total de Processos Elementares Impactados; somatório de todos os 

processos elementares atendidos pelo software entregue pela CONTRATADA 

ao CONTRATANTE no respectivo versionamento, relativo ao total de 

processos elementares impactados. 

Nível mínimo de serviço exigido O limite tolerável para o IDS é de 0,40 para não penalidade. 

  

Sanções > 0,40 até 0,60 penalidade de 3% sobre o valor da entrega 

> 0,60 até 0,80 penalidade de 5% sobre o valor da entrega 

> 0,80 penalidade de 10% sobre o valor da entrega  

Forma de Auditoria Documentação: por meio dos chamados fechados da solução técnica no 

período aferido, conforme linha de base – LB respectiva.  

  

2.3 Indicador de Satisfação do Treinamento – IST 

 

Quadro 4 – Anexo III: Indicador Satisfação do Treinamento – IST 
 

Indicador Satisfação do Treinamento – IST 

Indicador Descrição 

Descrição do Indicador Mede o nível de satisfação dos treinandos. 

Caso o nível de satisfação dos treinandos, por meio de questionários de 

avaliação, não atinja 60% (sessenta por cento) por treinamento, este deverá ser 

refeito integralmente.  

Aferição Pelo CONTRATANTE em pesquisa de satisfação pós-treinamento. 

Fórmula de Cálculo IST = (QtNC / TPF) 

 Onde: 

IST = Índice de não conformidades com o nível de satisfação; 

QtNC = Quantidade de avaliações não conformes aferidas; 

TPF = Total de avaliações aferidas. 

Nível mínimo de serviço exigido IST Desejável = 0, nenhuma não conformidade. 

IST Aceitável =  0,4 , não conforme até 40% (quarenta por cento) 

IST Inaceitável  > 0,4 , não conformidade acima  de 40% (quarenta por cento) 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                          Página 224 de 290 

Sanções IST Desejável: nenhuma 

IST Aceitável: advertência 

IST Inaceitável: CONTRATADA deverá refazer o treinamento sem custos 

adicionais. 

Forma de Auditoria Documentação: lista de presença e questionários de avaliação 

 Indicador de Suporte Técnico -  ISUT  

 

Quadro 5 – Anexo III: Indicador de Suporte Técnico – ISUT  
 

Os chamados de suporte técnico compreendem as seguintes atividades: 
 

 Incidente e/ou Problemas técnicos: incidentes e/ou problemas decorrentes de inadequação 

legal, erro de processamento, erros de programação e lógica e falhas na integração. 

 

o “Incidente: É uma interrupção não planejada de um serviço de TI ou uma redução 

da qualidade de um serviço de TI”. 

o “Problema: é a existência de um erro cuja causa é desconhecida. É a causa 

desconhecida de um ou mais incidentes”. 
 

 Dúvidas de uso: dúvidas decorrentes da utilização dos módulos, da atualização de versão 

ou da inclusão de novas funcionalidades. 

Indicador de Suporte Técnico – ISUT  

Indicador Descrição 

Descrição do Indicador Mede o atendimento de chamados para manutenção e suporte em 

conformidade com os prazos estabelecidos para solucionar incidente e causa 

de problema 

Aferição Número de chamados atendidos dentre dos parâmetros de severidade para 

solução de incidente 

Número de chamados atendidos dentre dos parâmetros de severidade para 

solução de causa de problema 

Número total de chamados atendidos no período de medição 

Fórmula de Cálculo Para cálculo da parcela do serviço de manutenção e suporte (item II) ou sobre 

o valor total da fatura do entregável correspondente (item I)  objeto do 
contrato: 
 

𝑽𝒎 =  �𝟎,𝟓 +  
𝑪𝒂

𝟐𝑪𝒕
  .𝑽𝒎á𝒙.𝒑𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒂  

 
Vm é o valor, em Reais (R$), a ser pago pela prestação dos serviços em cada 

período de medição; 
 

Ca é o número de chamados atendidos em conformidade com os níveis de 
severidade indicados (incidente e causa do problema). 

Ct é o número total de chamados atendidos no período de medição. 
Vmáx.parcela é o valor máximo da parcela 

Nível mínimo de serviço exigido Conforme Quadro  6 – Nível de Severidade  

Sanções Multa aplicada como desconto sobre a medição dos chamados registrados. 

Forma de Auditoria Ferramenta de gestão de chamados.  

Os chamados serão classificados também de acordo com seus níveis de severidade para o 

CONTRATANTE: 
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Quadro 6 – Anexo III:  Suporte Técnico – Nível de Severidade 
 

SUPORTE TÉCNICO 

NÍVEL DE 

SEVERIDADE 

PRAZO PARA SOLUÇÃO DO 

INCIDENTE 

PRAZO PARA SOLUÇÃO DA 

CAUSA DO PROBLEMA 

CRÍTICO 04 horas corridas 36 horas úteis 

ALTO 08 horas corridas 60 horas úteis 

MÉDIO 24 horas úteis 120 horas úteis 

BAIXO 48 horas úteis 180 horas úteis 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SEVERIDADE 

CRÍTICO Incidente com paralisação do software, parte importante dele, ou 

comprometimento gravíssimo de dados, processos ou ambiente. 

ALTO Incidente com paralisação de parte do software, ou comprometimento grave 

de dados, processos ou ambiente. 

MÉDIO Incidente sem paralisação do software, porém com comprometimento de 

dados, processos ou ambiente. 

BAIXO Incidente sem paralisação do software e pequeno ou nenhum 

comprometimento de dados, processos ou ambiente. 

  

Sendo que se considera: 

 

O chamado será aberto pelo CONTRATANTE, que definirá o nível de severidade e 

informará a identificação e descrição do incidente. 

 

Os prazos acima descritos começarão a contar a partir do registro do chamado. 

 
Será considerado hora corrida de domingo a domingo das 00:00h às 24:00h. 

 

Será considerado hora útil o período das 7h às 19h, horário de Brasília, de segunda-feira à 

sexta-feira, exceto feriados. 

 

Os chamados deverão ser obrigatoriamente registrados no sistema de atendimento via web ou por 

telefone em qualquer horário, mas se registrado fora do horário indicado para os chamados de 

severidade média e baixa os prazos iniciar-se-ão às 7h do próximo dia útil. 

 

Excepcionalmente para resolutividade de questões emergenciais de alto impacto, reserva-se ao 

CONTRATANTE o direito de abrir chamado e ter a questão solucionada dentro dos prazos acima 

previstos para alta criticidade em horários e dias diferentes dos descritos acima. 

 

Para os níveis de severidade CRÍTICO e ALTO, a CONTRATADA deverá retornar ao 

CONTRATANTE em, no máximo, 01 (uma) hora corrida e 01 (uma) hora útil, respectivamente, a 

partir da abertura do chamado, uma previsão para a solução do problema. 

 

As ações realizadas pela CONTRATADA não podem comprometer outras funcionalidades do 

SIGRAH, de qualquer outro software ou ambiente do CONTRATANTE. 
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Considera-se como solução provisória do problema a correção, mesmo que paliativa, do mau 

funcionamento registrado. 

 

Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva da situação que provocou 

o mau funcionamento registrado. 

 

Um chamado de solução técnica poderá ter seu nível de severidade alterado pelo 

CONTRATANTE, para uma maior ou menor severidade, sendo todos os prazos referentes ao 

novo nível reiniciados. 

  

Gerenciamento do Suporte Técnico 

  

O CONTRATANTE poderá prorrogar os prazos definidos no Quadro Anexo III-6: Suporte 

Técnico Nível de Severidade, em relação a determinado chamado, desde que a prorrogação seja 

justificada pela CONTRATADA em razão da complexidade das atividades que deverão ser 

realizadas. 

  

A CONTRATADA deverá registrar as justificativas do possível atraso no sistema de 

acompanhamento de chamados e comunicar previamente ao CONTRATANTE para que a 

prorrogação seja avaliada, antes do término do prazo original. 

  

A justificativa de prorrogação deverá ser aprovada pelo CONTRATANTE, caso contrário não será 

considerada para fins de apuração dos níveis de serviço. 

  

A prorrogação de prazo é totalmente discricionária por parte do CONTRATANTE em relação a 

um específico chamado e não constituirá novação para chamados de natureza semelhante. 

  

Até o fechamento do chamado, a CONTRATADA deverá completar o sistema de Registro de 

Chamados Técnicos com todas as informações envolvidas no chamado, ao menos a evolução da 

resolução do problema, as medidas paliativas e definitivas executadas e os documentos de 

referência utilizados, de modo a constituir base de conhecimento a outros profissionais da 

CONTRATADA e do CONTRATANTE e aferição dos indicadores de níveis de serviço. 

 

O fechamento do chamado deverá ser registrado formalmente pelo usuário demandante no sistema 

de acompanhamento de chamado. 

 

A resolução do chamado será registrada pela CONTRATADA, contendo todas as ações 

realizadas, devidamente documentadas e confirmado pelo responsável do CONTRATANTE. 

 

O horário de fechamento será considerado aquele em que o problema se apresentou resolvido na 

ótica dos usuários do sistema. 

 

No momento do fechamento o demandante deverá indicar se está “satisfeito” ou “insatisfeito” 

com o atendimento em geral. 

Caberá à CONTRATADA garantir que os demandantes efetivem a confirmação do fechamento 

dos chamados. 

 

Para efeito de mensuração dos níveis de serviço serão considerados as seguintes variáveis: 
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Quadro 7 – Anexo III:  Definição de tempo de atendimento do chamado 
  

Níveis De Serviço 

VARIÁVEIS Descrição 

TEMPO DE SOLUÇÃO DO 

INCIDENTE 

Tempo de solução do incidente dos atendimentos de chamados 

de suporte técnico, por nível de severidade. 

TEMPO DE SOLUÇÃO DA 

CAUSA 

Tempo médio de solução da causa do problema de chamados de 

suporte técnico, por nível de severidade. 

 

Cumprimento de SLA referente ao “tempo de solução do problema” e “tempo de solução da 

causa” 

  

O cálculo dos tempos médios será feito pela diferença entre data-hora-minuto de abertura do 

chamado e data-hora-minuto dos momentos previstos no Quadro Anexo III-5: Suporte Técnico – 

Nível de Severidade.            

 

O valor final será expresso em horas, considerando-se as duas primeiras casas decimais, 

desprezando-se as demais. 

 

Serão considerados no cálculo dos tempos médios apenas dos chamados fechados no mês do 

faturamento. 

 

Para o incidente que tiver prazo prorrogado, autorizado pelo CONTRATANTE, será considerado 

para o cálculo dos tempos médios os prazos limites definidos no Quadro Anexo III-5: Suporte 

Técnico – Nível de Severidade. 

 

Caso a empresa não cumpra o novo prazo concedido, o tempo excedente ao novo prazo será 

acrescido aos prazos limites definidos no Quadro Anexo III-5: Suporte Técnico – Nível de 

Severidade no cálculo dos tempos médios. 

 

Será considerado que os níveis de serviços foram atingidos se: 

Os indicadores de tempo forem iguais ou inferiores aos valores constantes no Quadro Anexo III-5: 

Suporte Técnico – Nível de Severidade. 

  

Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva da situação que provocou 

o mau funcionamento registrado. 

 

2.4 Identificação dos entregáveis e a incidência dos níveis de serviços acordados 

correspondentes – Item I do Objeto 
 

Quadro 8 – Anexo III: Prazos das Entregas Subprojeto – Módulo Hospitalar e Urgência 
 

Atividades Produto 
Cronograma 

(mês) 
Prazo 

Início SLA 
Indicadores 
Aplicadores 

Planejamento (LB1) Plano de Projeto Aprovado 1 

30 dias 
após 

assinatura 
contrato 

ICPM 
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Aprovação, pelo CGP, do Plano de Projeto – Deliberação da Linha de Base – LB 1 

Mapeamento e desenho dos processos a 
serem informatizados nas UPAs e Complexo 
HOB 

Documento com o registro do Processo (to 
be) e parâmetros validados;  
Documento com oportunidade de 
melhorias. 

4 Data LB 1  ICPM 

Elaboração da especificação dos ambientes 
de Homologação/Treinamento e Produção 

Especificação dos ambientes de 
Homologação /Treinamento e Produção 
para aquisição dos componentes do Data 
center Prodabel para hospedagem da 
solução 

1 Data LB 1  ICPM 

Planejamento da Implantação HOB e UPA 
Piloto – (LB2) 

Plano da Implantação HOB e UPA Piloto – 
(LB2)  

1 Data LB 1  ICPM 

Aprovação, pelo CGP, do Plano da Implantação na UPA piloto e no Complexo HOB – Deliberação da Linha de Base – LB 2 

Preparação do Módulo Hospitalar nos ambientes de Data Center   -     

Disponibilização de ambiente de 
homologação/treinamento apartado do Data 
Center da Prodabel, em ambiente definido 
pela CONTRATADA 

Ambiente de homologação/ treinamento 
apartado do Data Center da Prodabel, em 
ambiente definido pela CONTRATADA 
disponível 

6 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização das Licenças SIGRAH 
(licenças de Homologação) 

Licenças de Homologação instaladas 3 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização das Licenças SIGRAH 
(Licenças de Produção) 

Licenças de Produção Instaladas sob 
demanda 

11 Data LB 2 ICPM 

Customizações e integrações da solução Solução customizada  6 Data LB 2 
ICPM 
IDS 

Importação de Dados – povoamento das 
tabelas genéricas 

Tabelas genéricas povoadas 1 Data LB 2 ICPM 

Desenvolvimento das Integrações gerais 
Integrações gerais desenvolvidas, 
homologadas e instaladas 

6 Data LB 2 
ICPM 
IDS 

Treinamento Equipe Técnica, 
Admistrador/Parametrizador  

Treinamento Equipe Técnica, 
Admistrador/Parametrizador realizado 

3 Data LB 2 
ICPM 

IST 

Treinamento Multiplicadores e 
Coordenadores 

Treinamento de Multiplicadores e 
Coordenadores realizado 

10 Data LB 2 
ICPM 

IST 

Implantação UPA Padrão e UPA HOB   -     

Instalação e configuração do SIGRAH no Data 
Center do CONTRATANTE, disponibilizando 
os ambientes de homologação/treinamento 
e de produção 

Instalação e configuração do SIGRAH no 
Data Center do CONTRATANTE, 
disponibilizada para os ambientes de 
homologação/treinamento e de produção 

2 Data LB 2 ICPM 

Importação de dados – povoamento das 
tabelas especificas 

Importação de Dados específica – Unidade 
Padrão realizada 

1 Data LB 2 ICPM 

Parametrização Solução 

Parametrizações necessárias à efetiva 
entrada em produção de todos os 
requisitos previstos no ANEXO I, em tempo 
de projeto 

2 Data LB 2 ICPM 

Treinamento usuário final UPA Padrão e UPA 
HOB 

Treinamentos dos usuários finais 
realizados 

3 Data LB 2 
ICPM 

IST 

 
Operação Assistida UPA Padrão e UPA HOB 

Operação Assistida concluída 1 Data LB 2 ISUT 

Implantação Hospital HOB/Setores   -     

Desenvolvimento das Integrações específicas 
Integrações gerais desenvolvidas, 
homologadas e instaladas 

9 Data LB 2 
ICPM 
IDS 

Parametrizações da solução 

Parametrizações necessárias à efetiva 
entrada em produção de todos os 
requisitos previstos no ANEXO I, em tempo 
de projeto 

9 Data LB 2 ICPM 
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Importação de dados – povoamento das 
tabelas especificas 

Importação de Dados específica – Unidade 
Padrão realizada 

3 Data LB 2 ICPM 

Treinamento usuário final HOB/setores 
Treinamentos dos usuários finais 
realizados 

8 Data LB 2 
ICPM 

IST 

Operação Assistida HOB Operação Assistida concluída 1 Data LB 2 ISUT 

HNSA   -     

Solução plenamente implantada na unidade, 
em utilização pelos usuários finais e em 
condição para entrar em operação assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 
módulo em produção 

1 Data LB 2 ICPM 

Treinamento usuário final  Treinamentos dos  usuário finais realizados 4 Data LB 2 
ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 2 ISUT 

Núcleo Cirurgia Ambulatorial        

Solução plenamente implantada na unidade, 
em utilização pelos usuários finais e em 
condição para entrar em operação assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 
módulo em produção 

1 Data LB 2 ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos  usuários finais 
realizados 

3 Data LB 2 
ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 2 ISUT 

Planejamento da replicação da implantação 
nas UPAs – (LB3) 

Plano da Replicação da Implantação nas 
Unidades 

1 Data LB 2 ICPM 

Aprovação, pelo CGP, do Plano de Replicação da Implantação nas demais UPA – Deliberação da Linha de Base – LB 3 

UPAs (2,3)        

Solução plenamente implantada na unidade, 
em utilização pelos usuários finais e em 
condição para entrar em operação assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 
módulo em produção 

1 Data LB 3 ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 
realizados 

3 Data LB 3 
ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3 ISUT 

UPAs (4,5)        

Solução plenamente implantada na unidade, 
em utilização pelos usuários finais e em 
condição para entrar em operação assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 
módulo em produção 

1 Data LB 3 ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 
realizados 

3 Data LB 3 
ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3 ISUT 

UPAs (6,7)        

Solução plenamente implantada na unidade, 
em utilização pelos usuários finais e em 
condição para entrar em operação assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 
módulo em produção 

1 Data LB 3 ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 
realizados 

3 Data LB 3 
ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3 ISUT 

Suporte Remoto Suporte Remoto concluído 19 Data LB 3 ISUT 

Total   34   
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Quadro 9 – Anexo III:  Prazos das Entregas Subprojeto – Módulo Ambulatorial  
 

Atividades Produto 
Cronograma 

(mês) 

Prazo 

Início SLA 

Indicadores 

Aplicadores 

Planejamento (LB1) Plano de Projeto Aprovado 1 

30 dias 

após 

assinatura 

contrato 

ICPM 

Aprovação, pelo CGP, do Plano de Projeto – Deliberação da Linha de Base – LB 1 

Mapeamento e desenho dos processos a 

serem informatizados Unidades 

Ambulatoriais 

Documento com o registro do Processo (to 

be) e parâmetros validados;  

Documento com oportunidade de 

melhorias. 

4 Data LB 1  ICPM 

Elaboração da especificação dos ambientes de 

Homologação/Treinamento e Produção 

Especificação dos ambientes de 

Homologação /Treinamento e Produção 

para aquisição dos componentes do Data 

center Prodabel para hospedagem da 

solução 

1 Data LB 1  ICPM 

Planejamento da Implantação Ambulatorial 

(LB2) 

Plano da Implantação no Complexo HOB 

e UPAs 
1 Data LB 1  ICPM 

Aprovação, pelo CGP, do Plano da Implantação na Unidade de Saúde piloto -  Deliberação da Linha de Base – LB 2 

Preparação do Módulo Ambulatorial nos ambientes de Data Center 
   

Disponibilização de ambiente de 

homologação/treinamento apartado do Data 

Center da Prodabel, em ambiente definido 

pela CONTRATADA 

Ambiente de homologação/ treinamento 

apartado do Data Center da Prodabel, em 

ambiente definido pela CONTRATADA 

disponível 

6 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização das Licenças (licenças de 

Homologação) 
 Licenças de Homologação instaladas 1 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização das Licenças (Licenças de 

Produção) 

Licenças de Produção Instaladas sob 

demanda 
14 Data LB 2 ICPM 

Customizações e integrações da solução Solução customizada  8 Data LB 2 
ICPM 

IDS 

Importação de Dados – povoamento das 

tabelas genéricas 
Tabelas genéricas povoadas 2 Data LB 2 ICPM 

Desenvolvimento das Integrações gerais 
 Integrações gerais desenvolvidas, 

homologadas e instaladas 
8 Data LB 2 

ICPM 

IDS 

Treinamento Equipe Técnica, 

Admistrador/Parametrizador  

Treinamento Equipe Técnica, 

Admistrador/Parametrizador realizado 
4 Data LB 2 

ICPM 

IST 

Treinamento Multiplicadores e 

Coordenadores 

Treinamento de Multiplicadores e 

Coordenadores realizado 
20 Data LB 2 

ICPM 

IST 

Implantação Unidade Padrão    -   
 

Instalação e configuração do SIGRAH no 

Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de 

homologação/treinamento e de produção 

Instalação e configuração do SIGRAH 

no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizada para os ambientes de 

homologação/treinamento e de produção 

2 Data LB 2  ICPM 

Parametrizações 

Parametrizações necessárias à efetiva 

entrada em produção de todos os requisitos 

previstos no ANEXO I, em tempo de 

projeto 

4 Data LB 2  ICPM 

Importação de Dados específica – Unidade 

Padrão 

Importação de Dados específica – 

Unidade Padrão realizada 
2 Data LB 2  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
4 Data LB 2  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 2  ISUT 
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Planejamento da replicação da 

implantação nas Unidade de Saúde (LB3) 

Plano da Replicação da Implantação nas 

Unidades 
1 Data LB 2  ICPM 

Aprovação, pelo CGP, do Plano de Replicação da Implantação nas demais Unidade de Saúde –Deliberação da Linha de Base – 

LB 3 

Implantação Regional 1    -   
 

Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  
ICPM 

IAS 

Implantação Regional 2    -     

Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  ISUT 

Implantação Regional 3    -     

Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  ISUT 

Implantação Regional 4    -     

Solução plenamente implantada na unidade, 

em utilização pelos usuários finais e em 

condição para entrar em operação assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  
ICPM 

IAS 

Implantação Regional 5    -     

Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  ISUT 

Implantação Regional 6    -     

Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  ISUT 

Implantação Regional 7    -     
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Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  ISUT 

Implantação Regional 8    -     

Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  ISUT 

Implantação Regional 9    -     

Solução plenamente implantada na 

unidade, em utilização pelos usuários finais e 

em condição para entrar em operação 

assistida.  

Unidades em pleno funcionamento do 

módulo em produção 
1 Data LB 3  ICPM 

Treinamento usuário final  
Treinamentos dos usuários finais 

realizados 
3 Data LB 3  

ICPM 

IST 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 3  ISUT 

Suporte Remoto Suporte remoto concluído 18 Data LB 4 ISUT 

Total   34   

  

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                          Página 233 de 290 

Quadro 10 – Anexo III:  Prazos das Entregas Subprojeto – Módulo Regulação  
 

Atividades Produto 
Cronograma 

(mês) 

Prazo 

Início SLA 

Indicadores 

Aplicadores 

Planejamento (LB1) Plano de Projeto Aprovado 1 

30 dias 

após 

assinatura 

contrato 

ICPM 

Aprovação, pelo CGP, do Plano de Projeto – Deliberação da Linha de Base – LB 1 

Elaboração da especificação dos ambientes 

de Homologação/Treinamento e Produção 

Especificação dos ambientes de Homologação / 

Treinamento e Produção para aquisição dos 

componentes do Data center Prodabel para 

hospedagem da solução 

1 Data LB 1  ICPM 

Planejamento da implantação dos módulos – 

Regulação Hospitalar e Ambulatorial – 

(LB2) 

Plano da Implantação Regulação Hospitalar e 

Ambulatorial – (LB2) 
1 Data LB 1  ICPM 

Aprovação, pelo CGP, do Planejamento da implantação dos módulos – Regulação Hospitalar e Ambulatorial – (LB2) 

Implantação do módulo de regulação hospitalar   -     

Disponibilização de ambiente de 

homologação/treinamento apartado do Data 

Center da Prodabel, em ambiente definido 

pela CONTRATADA 

Ambiente de homologação/ treinamento 

apartado do Data Center da Prodabel, em 

ambiente definido pela CONTRATADA 

disponibilizado 

6 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização das Licenças (50x 

licenças) 
Licenças homologação (50x licenças) instaladas 1 Data LB 2 ICPM 

Desenvolvimento das Integrações 
 Integrações gerais desenvolvidas, homologadas 

e instaladas 
13 Data LB 2 

ICPM 

IDS 

Parametrizações, customizações e 

integrações 

Parametrizações, customizações e integrações 

necessárias à efetiva entrada em produção de 

todos os requisitos previstos no ANEXO I 

9 Data LB 2 
ICPM 

IDS 

Treinamento Treinamentos dos usuários finais realizados 11 Data LB 2 
ICPM 

IST 

Processo de Implantação Regulação Hospitalar implantada 9 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização do restante das licenças Restante das licenças instaladas 3 Data LB 2 ICPM 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 2 ISUT 

Implantação do módulo de regulação ambulatorial  -     

Disponibilização de ambiente de 

homologação/treinamento apartado do Data 

Center da Prodabel, em ambiente definido 

pela CONTRATADA 

Ambiente de homologação/ treinamento 

apartado do Data Center da Prodabel, em 

ambiente definido pela CONTRATADA 

disponibilizado 

2 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização das Licenças (50x 

licenças) 
Licenças homologação (50x licenças) instaladas 1 Data LB 2 ICPM 

Desenvolvimento das Integrações 
Integrações gerais desenvolvidas, homologadas 

e instaladas 
11 Data LB 2 

ICPM 

IDS 

Parametrizações e customizações 

Parametrizações e customizações necessárias à 

efetiva entrada em produção de todos os 

requisitos previstos no ANEXO I 

9 Data LB 2 
ICPM 

IDS 

Treinamento Treinamentos dos usuários finais realizados 7 Data LB 2 
ICPM 

IST 

Processo de Implantação Regulação Hospitalar implantada 7 Data LB 2 ICPM 

Importação de Dados Importação de Dados realizada 1 Data LB 2 ICPM 

Disponibilização do restante das licenças Restante das licenças instaladas 3 Data LB 2 ICPM 

Operação Assistida Operação Assistida concluída 1 Data LB 2 ISUT 

Suporte Remoto Suporte Remoto concluído 13 Data LB 3 ISUT 

Total   34   
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ANEXO IV – DADOS ESTATÍSTICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE 
 

Quadro 1 – Anexo IV: Resumo da produção anual de 2017 HOB, UPAs e unidades ambulatoriais. 

Módulo / 
Subprojeto 

Procedimentos por subgrupo N 50% 

 
HOB 

Procedimentos com finalidade diagnóstica 83.271 

15.613.196 

Procedimentos clínicos 163.536 

Procedimentos cirúrgicos 11.643 

Transplantes de órgãos, tecidos e células 80 

Medicamentos 660 

Órteses, próteses e materiais especiais 5.247 

Ações complementares da atenção à saúde 79.785 

Subtotal 344.222 

UPAs (exceto UPA 
CS) 

Ações coletivas/individuais em saúde 2.192 

Coleta de material 164.486 

Diagnóstico em laboratório clínico 1.019.402 

Diagnóstico por radiologia 280.340 

Métodos diagnósticos em especialidades 48.247 

Diagnóstico por teste rápido 1.023 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 3.027.872 

Tratamentos clínicos (outras especialidades) 344 

Tratamentos odontológicos 825 

Cirurgias 62.075 

Subtotal 4.606.806 

Unidades 
Ambulatoriais 

Ações coletivas/individuais em saúde 6.469.556 

Vigilância em saúde 89.366 

Coleta de material 5.537.098 

Diagnóstico em laboratório clínico 6.792.268 

Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 33.635 

Diagnóstico por radiologia 87.707 

Diagnóstico por ultrassonografia 52.442 

Diagnóstico por endoscopia 5.697 
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Métodos diagnósticos em especialidades 16.135 

Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental 263 

Diagnóstico por teste rápido 34.173 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 6.331.979 

Fisioterapia 50.986 

Tratamentos clínicos (outras especialidades) 2.212 

Tratamentos odontológicos 567.739 

Terapias especializadas 6.976 

Cirurgias ambulatoriais 168.397 

Anestesiologia 38 

Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados 
ao ato cirúrgico 

18.408 

Autorização / Regulação 10.289 

Subtotal 26.275.364 

Total Geral 31.226.392 

Fonte: SAI, SIH/DATASUS/ ASTIS/ data de acesso 27/02/2018 

 

Quadro 2 – Anexo IV: Dados de Produção da Regulação – 2017 

 

Número de solicitações  N 50% 

Nº de solicitações de internações hospitalares (cirurgias e 

tratamentos clínicos) 
252.000 126.000 

Nº de solicitações de procedimentos ambulatoriais 

(consulta, exames, tratamentos, etc.) 
30.000.000 15.000.000 

Fonte: Tabwin 

  Quadro 3 – Anexo IV:  - Dados de estrutura e RH do Complexo HOB e UPAs. 

 

Dados Estatísticos Complexo 

HOB  

+ UPA 

Noroeste 

UPA 

Barreiro 

 

UPA 

Leste 

UPA 

Nordeste 

UPA 

Norte 

UPA 

Oeste 

UPA 

Pampulha 

UPA 

Venda 

Nova 

Especialidades 

Médicas (*) 

35 5 5 5 5 5 5 5 

Nº de Leitos 518 270 

Nº de CTIs 7 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de Leitos de 

CTI 

80 0 0 0 0 0 0 0 

Nº Postos de 

Enfermagem 

32 4 4 4 2 4 2 4 

Nº de Portarias 11 3 3 2 1 2 1 2 
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Nº de Funcionários 

– Médicos / 

Residentes 

828 82 93 57 85 86 56 65 

Nº de Funcionários 

– Enfermagem 

1.807 135 120 114 127 127 90 117 

Nº de Funcionários 

– Administrativo 

200 14 12 3 6 16 2 8 

Nº de Funcionários 

– Apoio 

165 37 44 15 38 39 26 0 

Nº de Funcionários 

– Serviços 

Terceiros 

200 45 24 34 34 24 34 44 

Lavanderia – 

Quant. Roupa 

Lavada/ano (Kg) 

80.640               

Nutrição – 

Refeições p/ 

Pacientes- 

Acompanhantes 

(ano) 

87.342 26.806 35.929 60.590 25.550 21.900 7.300 25.550 

Almoxarifado – Nº 

de Itens 

cadastrados de 

Materiais Médico / 

Hospitalares 

3.009 518 233 391 292 257 471 108 

Farmácia – Nº de 

Itens cadastrados 

778 156 154 159 131 157 374 78 

     Fonte: Gerência de Informação Hospitalar – GIH 

  

    Quadro 4 – Anexo IV: Dados de Recursos Humanos das Unidades Ambulatoriais 

 

Unidades Administrativos Agentes* Nível 
médio 

Nível 
superior 

Total 

BARREIRO           

C. S. BAIRRO DAS INDÚSTRIAS 3 30 21 20 74 

C. S. BARREIRO DE CIMA 3 24 20 17 64 

C. S. BONSUCESSO 2 18 17 29 66 

C. S. CARLOS RENATO DIAS (BARREIRO) 3 33 19 19 74 

C. S. DIAMANTE/TEIXEIRA DIAS 3 19 18 19 59 

C. S. EDUARDO MAURO DE ARAÚJO (MIRAMAR) 2 29 22 30 83 

C. S. FRANCISCO GOMES BARBOSA (TIROL) 3 31 22 47 103 

C. S. INDEPENDÊNCIA 2 32 26 34 94 

C. S. ITAIPU/ JATOBÁ 4 18 16 16 54 

C. S. MANGUEIRAS 3 22 18 23 66 

C. S. MARIA MADALENA TEODORO (LINDEIA) 5 29 22 30 86 

C. S. MILIONÁRIOS 2 22 23 23 70 

C. S. PILAR 2 10 14 19 45 

C. S. REGINA 2 17 20 19 58 

C. S. SANTA CECILIA 2 24 19 21 66 

C. S. TÚNEL DE IBIRITÉ 4 16 16 20 56 
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C. S. URUCUIA 2 23 18 33 76 

C. S. VALE DO JATOBÁ 5 32 22 40 99 

C. S. VILA CEMIG 3 14 15 29 61 

C. S. VILA PINHO 2 22 18 21 63 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BARREIRO 2   19 3 24 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA BARREIRO 2   5 1 8 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – B 3   6 24 33 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT – B 3   17 16 36 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – AD – B 5 14 27 31 77 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – B 4   34 37 75 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO ADULTO 10     4 14 

CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR 2   3 7 12 

FARMÁCIA DISTRITAL BARREIRO 3     2 5 

DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE 17 65   26 108 

ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO DAS INDUSTRIAS       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE DIAMANTE       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE JATOBÁ IV       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE LINDEIA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE MILIONÁRIOS       2 2 

AC PETRÓPOLIS       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE REGINA       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE TUNEL DE IBIRITE       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE VALE DO JATOBÁ       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE VILA PINHO       1 1 

AC PARQUE DAS ÁGUAS       2 2 

AC URUCUIA       2 2 

AC VILA SANTA RITA       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE BARREIRO 108 544 497 681 1830 

CENTROSUL           

C. S. CAFEZAL 3 22 17 19 61 

C. S. CARLOS CHAGAS 3 16 17 28 64 

C. S. CONJUNTO SANTA MARIA 3 15 16 24 58 

C. S. MENINO JESUS 2 13 11 15 41 

C. S. NOSSA SENHORA APARECIDA 2 22 18 26 68 

C. S. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 3 24 18 37 82 

C. S. OSWALDO CRUZ 2 14 15 19 50 

C. S. PADRE TARCISIO (N. SRA. DA CONCEIÇÃO 3 20 12 20 55 

C. S. SANTA LÚCIA 5 14 17 23 59 

C. S. SANTA RITA DE CASSIA 4 22 14 22 62 

C. S. SÃO MIGUEL ARCANJO 2 19 16 32 69 

C. S. TIA AMÂNCIA 2 9 19 30 60 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO CENTRO SUL 2   15 3 20 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA CÉSAR CAMPOS   1 3 2 6 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CS 3   7 19 29 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT – CS 4 1 74 48 127 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT PARACATU 3   12 14 29 

CENTRO DE REF. DE IMUNOBIOLÓGICOS ESP. 3   8 10 21 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRAB. – CS 1   1 11 13 

CTA SAE Carijós 2   1 1 4 

CENTRO GERAL DE REABILITAÇÃO 7     56 63 
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CTR – ORESTES DINIZ 7   21 59 87 

FARMÁCIA DISTRITAL CENTRO-SUL 2     2 4 

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CS 15 40   31 86 

SERVICO DE URGENCIA PSIQUIATRICA 2   13 16 31 

URS CENTRO-SUL 16 1 29 59 105 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO VIAJANTE     1 2 3 

ACADEMIA DA SAÚDE SANTA LÚCIA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE TIA AMÂNCIA       3 3 

ACADEMIA DA SAÚDE VILA FÁTIMA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE VILA SANTA RITA       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE LABORATÓRIO DO MOVIMEN       2 2 

AC OSWALDO CRUZ       2 2 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE * 57 3 3 165 228 

ENGENHARIA CLÍNICA* - - 11 1 12 

ROUPARIA* - - 12 1 13 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO SUL 158 256 401 806 1621 

LESTE           

C. S. ALTO VERA CRUZ 2 29 19 30 80 

C. S. BOA VISTA 2 15 15 14 46 

C. S. GRANJA DE FREITAS 3 12 13 26 54 

C. S. HORTO 3 42 17 34 96 

C. S. MARCO ANTÔNIO DE MENEZES (SAG. FAMÍLIA) 3 33 12 35 83 

C. S. MARIANO DE ABREU 2 26 18 33 79 

C. S. NOVO HORIZONTE 3 27 16 26 72 

C. S. PARAÍSO 2 31 25 33 91 

C. S. POMPEIA 5 30 17 34 86 

C. S. SANTA INÊS 1 16 17 22 56 

C. S. SÃO GERALDO 4 21 18 19 62 

C. S. SÃO JOSÉ OPERÁRIO 2 19 19 22 62 

C. S. TAQUARIL 3 25 17 15 60 

C. S. VERA CRUZ 3 29 17 18 67 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LESTE     12 2 14 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARTHUR BISPO 2   6 1 9 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – L 3   4 24 31 

CENTRO DE REABILITAÇÃO LESTE 6   6 56 68 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – L 4   33 27 64 

CTA SAE Leste 5   13 32 50 

FARMÁCIA DISTRITAL LESTE 4     3 7 

DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE L 12 78 1 20 111 

URS SAGRADA FAMÍLIA 31   42 112 185 

URS SAUDADE 13   21 42 76 

ACADEMIA DA SAÚDE MARIANO DE ABREU       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SAGRADA FAMÍLIA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SÃO GERALDO       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE BOA VISTA       1 1 

AC ALTO VERA CRUZ       2 2 

AC PARAÍSO       2 2 

AC RIVIERA       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE 118 433 378 690 1619 

NORDESTE           

C. S. ALCIDES LINS 2 29 14 25 70 
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C. S. CACHOEIRINHA 2 31 21 26 80 

C. S. CAPITÃO EDUARDO 2 9 14 19 44 

C. S. CIDADE OZANAN 3 27 18 20 68 

C. S. CONJUNTO PAULO VI 2 11 12 16 41 

C. S. DOM JOAQUIM 3 9 15 29 56 

C. S. EFIGENIA MURTA (CONJ RIBEIRO DE A) 2 13 15 17 47 

C. S. GENTIL GOMES 2 26 16 29 73 

C. S. GOIANIA 3 38 20 33 94 

C. S. LEOPOLDO CHRISÓSTOMO (VILAS REUNID   26 18 23 67 

C. S. MARCELO PONTEL GOMES (JARDIM VITO) 3 19 15 19 56 

C. S. MARIA GORETTI 1 26 16 20 63 

C. S. MARIVANDA BALEEIRO 3 23 16 27 69 

C. S. NAZARE 4 31 20 35 90 

C. S. OLAVO ALBINO 2 24 17 14 57 

C. S. PADRE FERNANDO DE MELO (STA CRUZ) 1 19 16 16 52 

C. S. RIBEIRO DE ABREU 1 18 16 24 59 

C. S. SÃO GABRIEL 2 27 17 20 66 

C. S. SÃO MARCOS 2 21 19 33 75 

C. S. SÃO PAULO 3 26 19 37 85 

C. S. VILA MARIA 2 17 19 26 64 

C.S. IPÊ – A SER INAUGURADO **         65 

C.S. VITÓRIA II – A SER INAUGURADO **         65 

C.S. PAULO VI – A SER INAUGURADO **         65 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO NORDESTE     17 2 19 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO PAULO 1   1 1 3 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – NE 1 1 12 26 40 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENT. INF. NORDE 2   25 27 54 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTIL 12     5 17 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – A/D NE 3   27 23 53 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – NE 5   47 27 79 

FARMÁCIA DISTRITAL NORDESTE 3 1   3 7 

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NE 16 96   32 144 

ACADEMIA DA SAÚDE GOIÂNIA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM BELMONT       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE RIBEIRO DE ABREU       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SANTA CRUZ       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SÃO PAULO       1 1 

ACADEMIA DA CIDADE DOM JOAQUIM       2 2 

AC JARDIM VITÓRIA       2 2 

AC SÃO MARCOS       2 2 

AC UNIÃO       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE NORDESTE 88 568 482 667 2000 

NOROESTE           

C. S. BOM JESUS 2 20 17 23 62 

C. S. CALIFORNIA 3 30 21 32 86 

C. S. CARLOS PRATES 3 16 17 19 55 

C. S. DOM BOSCO 3 22 19 27 71 

C. S. DOM CABRAL 4 17 15 19 55 

C. S. ELZA MARTINS DA CRUZ (PINDORAMA II 1 18 10 15 44 

C. S. ERMELINDA 1 27 22 34 84 

C. S. GLORIA 3 38 26 27 94 
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C. S. JARDIM FILADÉLFIA 3 19 16 24 62 

C. S. JARDIM MONTANHÊS 2 29 18 27 76 

C. S. JOÃO PINHEIRO 2 20 15 21 58 

C. S. PADRE EUSTÁQUIO 2 24 15 29 70 

C. S. PEDREIRA PRADO LOPES 2 18 16 33 69 

C. S. PINDORAMA 2 21 24 24 71 

C. S. SANTOS ANJOS 1 26 16 24 67 

C. S. SÃO CRISTÓVÃO 2 20 19 18 59 

C.S. COQUEIROS A SER INAUGURADO **         65 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO NOROESTE     15 3 18 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA CARLOS PRATES 3   3 1 7 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – NO 7   4 24 35 

CENTRO DE REABILITAÇÃO NOROESTE 3   1 49 53 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – NO 5   34 29 68 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL AD NO A SER 
INAUGURADO ** 

        60 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL INFANTIL 4   23 19 46 

CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICO POR IMAG 18   5 31 54 

CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA 15   10 36 61 

FARMÁCIA DISTRITAL NOROESTE 1 2   2 5 

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NO 16 82   25 123 

URS PADRE EUSTÁQUIO 21 1 23 61 106 

ACADEMIA DA SAÚDE CALIFORNIA       4 4 

ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO DE REF AO IDOSO       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO DIA DO IDOSO       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE COQUEIRAL       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE ERMELINDA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE FAZENDINHA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE MERCADO DA LAGOINHA       3 3 

AC CENTRO INTEG. ASSIST. AO MENOR       2 2 

AC DOM BOSCO       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE NOROESTE 129 450 404 692 1800 

NORTE           

C. S. AARÃO REIS 2 14 15 20 51 

C. S. AMELIA ROCHA DE MELO (SÃO BERNARDO 2 18 15 25 60 

C. S. CAMPO ALEGRE 2 16 16 22 56 

C. S. ETELVINA CARNEIRO 2 22 16 21 61 

C. S. FELICIDADE II 2 16 15 25 58 

C. S. FLORAMAR 4 16 15 20 55 

C. S. GUARANI 3 21 18 18 60 

C. S. HELIÓPOLIS 3 21 15 22 61 

C. S. JAQUELINE 3 13 19 24 59 

C. S. JAQUELINE II 3 19 15 22 59 

C. S. JARDIM FELICIDADE 3 18 17 23 61 

C. S. JARDIM GUANABARA (FLORAMAR II) 4 20 18 30 72 

C. S. LAJEDO 1 21 16 28 66 

C. S. MG-020 (MONTE AZUL) 2 13 16 19 50 

C. S. NOVO AARAO REIS 3 15 13 21 52 

C. S. PRIMEIRO DE MAIO 2 15 16 22 55 

C. S. PROVIDÊNCIA 3 22 15 19 59 
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C. S. SÃO TOMAS 3 24 18 36 81 

C. S. TUPI 5 18 15 25 63 

C. S. ZILAH SPOSITO 1 6 5 10 22 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO NORTE 1   10 2 13 

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES 9 47   9 65 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PROVIDÊNCIA 1 1 2 1 5 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – N 3     13 16 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – N 4   30 22 56 

FARMÁCIA DISTRITAL NORTE 2     2 4 

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE N 15 89 1 27 132 

ACADEMIA DA SAÚDE CAMPO ALEGRE       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE JAQUELINE       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM FELICIDADE       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE MONTE AZUL       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE PROVIDÊNCIA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE VIA 240       4 4 

ACADEMIA DA SAÚDE VILA BIQUINHAS       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE ZILAH SPOSITO       4 4 

AC SÃO BERNARDO       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE 88 485 351 546 1470 

OESTE           

ACADEMIA DA SAÚDE CONJUNTO BETANIA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE PARQUE JACQUES COUSTEAU       1 1 

C. S. AMILCAR VIANNA MARTINS 2 19 13 25 59 

C. S. BETANIA 2 14 11 22 49 

C. S. CABANA 2 28 22 40 92 

C. S. CAMARGOS 1 8 11 10 30 

C. S. CICERO IDELFONSO 2 32 18 39 91 

C. S. CONJUNTO BETANIA 2 17 13 29 61 

C. S. JOÃO XXIII   5 10 12 27 

C. S. HAVAÍ 2 19 12 19 52 

C. S. NORALDINO DE LIMA 3 28 15 30 76 

C. S. PALMEIRAS 2 17 16 24 59 

C. S. SALGADO FILHO 2 36 19 35 92 

C. S. SANTA MARIA 2 17 14 15 48 

C. S. SÃO JORGE 2 26 17 30 75 

C. S. VENTOSA 3 27 21 35 86 

C. S. VILA IMPERIAL 2 18 11 20 51 

C. S. VILA LEONINA 2 23 17 33 75 

C. S. VISTA ALEGRE 2 24 18 20 64 

C. S. WALDOMIRO LOBO 3 21 15 34 73 

C.S. SÃO JORGE II A SER INAUGURADO **         65 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO OESTE 1   13 3 17 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA OESTE 1   6 1 8 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – O 2   6 28 36 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – O 2   38 21 61 

FARMÁCIA DISTRITAL OESTE 3   1 2 6 

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE O 16 41   25 82 

URS CAMPOS SALES 35 1 61 77 174 

ACADEMIA DA SAÚDE AMILCAR VIANNA MARTINS       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE HAVAÍ       1 1 
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ACADEMIA DA SAÚDE UNI-BH       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE VENTOSA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE VILA LEONINA       1 1 

AC CONJUNTO BETÂNEA       2 2 

AC CRAS VISTA ALEGRE       2 2 

AC PARQUE JACCUES COUSTOU       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE 96 421 398 643 1623 

PAMPULHA           

C. S. CONFISCO 3 24 19 28 74 

C. S. DOM ORIONE 3 11 15 15 44 

C. S. ITAMARATI 2 16 11 14 43 

C. S. JARDIM ALVORADA 4 26 18 21 69 

C. S. OURO PRETO 3 19 17 24 63 

C. S. PADRE JOAQUIM MAIA 2 13 14 19 48 

C. S. PADRE TIAGO 3 4 11 14 32 

C. S. SANTA AMELIA 2 32 18 30 82 

C. S. SANTA ROSA 4 22 18 19 63 

C. S. SANTA TEREZINHA 4 25 20 21 70 

C. S. SÃO JOSÉ 5 29 11 29 74 

C. S. SÃO FRANCISCO   12 14 18 44 

C. S. SERRANO 4 19 16 21 60 

C. S. TREVO 2 11 11 16 40 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAMPULHA 1   2 2 5 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – P 4   3 26 33 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – AD – P 3 1 29 26 59 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – P 6   35 29 70 

FARMÁCIA DISTRITAL PAMPULHA 1     4 5 

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE P 16 64 1 14 95 

ACADEMIA DA SAÚDE CONFISCO       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SÃO FRANCISCO       3 3 

ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSÉ       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SERRANO       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE UNIVERSITARIO       2 2 

AC JARDIM ALVARODA       2 2 

AC NOVO OURO PRETO       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE PAMPULHA 72 328 283 402 1085 

VENDA NOVA           

C. S. ANDRADAS 2 33 20 21 76 

C. S. CÉU AZUL 5 28 25 29 87 

C. S. COPACABANA 2 18 17 24 61 

C. S. JARDIM COMERCIÁRIOS 7 24 19 20 70 

C. S. JARDIM EUROPA 2 29 21 24 76 

C. S. JARDIM LEBLON 2 32 22 32 88 

C. S. LAGOA 4 32 22 30 88 

C. S. MANTIQUEIRA 4 34 23 29 90 

C. S. MINAS CAIXA 4 23 20 22 69 

C. S. NOVA YORK 3 22 17 22 64 

C. S. PARAÚNA (VENDA NOVA) 4 35 25 33 97 

C. S. PIRATININGA 2 15 18 20 55 

C. S. RIO BRANCO 3 37 21 32 93 
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C. S. SANTA MÔNICA 3 25 26 30 84 

C. S. SANTA MÔNICA 2   13 7 6 26 

C. S. SANTO ANTÔNIO 2 15 13 22 52 

C. S. SERRA VERDE 2 23 20 20 65 

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO VENDA NOVA     19 3 22 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA VENDA NOVA 1     1 2 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – VN 5   6 35 46 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT – VN 3   24 17 44 

CENTRO DE REF. EM REABILITAÇÃO VENDA NOV     1 19 20 

CENTRO DE REF. EM SAÚDE MENTAL – VN 5   35 23 63 

FARMÁCIA DISTRITAL VENDA NOVA 3   2 2 7 

DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE VN 19 84   25 128 

ACADEMIA DA SAÚDE CÉU AZUL       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM LEBLON       2 2 

ACADEMIA DA SAÚDE LAGOA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE RISOLETA NEVES       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SANTA MÔNICA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE SERRA VERDE       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE VENDA NOVA       1 1 

ACADEMIA DA SAÚDE MINAS CAIXA       2 2 

TOTAL DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE VENDA NOVA 87 522 423 551 1583 

Total geral 944 4007 3617 5678 14631 

Fonte: ARTRH 

*Para fins de implantação, a SMSA, Engenharia Clínica e Rouparia, estão incluídas na Regional 

Centro Sul;  **Nº de RH estimado nas unidades a serem inauguradas; Agentes*: Agentes 

Comunitários, Sanitários e de Endemias. 
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Quadro 5 – Anexo IV: Dados de Recursos Humanos da Regulação 
 

Unidades  
Adminis- 

trativos 

Nível 

médio 

Nível 

superior 
Total 

Complexo 

Regulador*  

CENTRAL DE INTERNAÇÃO 8 54 30 92 

CENTRAL DE MARCAÇÃO DE 

CONSULTAS 
4 28 8 40 

CENTRO DE REGULAÇÃO DE ALTA 

COMPLEXIDADE 
26   24 50 

DIRETORIA DE REGULAÇÃO DE MÉDIA 

E ALTA COMPLEXIDADE 
9   20 29 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

CS  
11 1 15 27 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

L 
9   14 23 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

NE  
9 1 14 24 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

NO  
10   15 25 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

N 
7 1 14 22 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

O 
8 1 13 22 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

P 
6   17 23 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

VN  
9 1 14 24 

GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

B 
9 14 23 46 

Total  125 101 221 447 

Unidades solicitantes e executantes terceirizados, municípios 

solicitantes e usuários que consultam e monitoram a 

solicitação – Ministério Público, Defensoria Pública, 

Complexo Regulador do Estado, dentre outros 

      
3.700 

 

Total Usuários do Sistema (Estimado)       4.147 

Fonte: *ARTRH, Gerência de Regulação 

 

Quadro 6 – Anexo IV: Unidades (externas ao Complexo Regulador) usuárias do Sistema de 

Regulação 
 

ID UNIDADE QUANTIDADE 

1 Unidades Solicitantes/Executantes do município de Belo Horizonte. 595 

2 Municípios Solicitantes do Estado de Minas Gerais 852 

  Total 1.447 
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Quadro 7 – Anexo IV: Número de unidades, usuários simultâneos e usuários finais, por módulo. 

 
Módulo 

 

Nº Unidades 

para fins de 

implantação 

Nº Unidades 

para fins de 

operação 

assistida 

Nº Unidades 

para fins de 

mapeamento 

 

Nº usuários 

simultâneos 

para fins de 

licença 

Nº de usuários 

finais a serem 

treinados pela 

Contratada 

Nº de usuários 

finais a serem 

treinados pelo 

Contratante 

Hospitalar 11 11 5 750 5.100 0 

Ambulatorial 322 232 40 8.500 10.100 4.600 

Regulação 13 13 0 4.200 450 0 

Total 346 256 45 13.450 15.650 4.600 

 

 

    Quadro 8 – Anexo IV:  Especialidades Médicas 

 

UPAs 

Cirurgia Geral    

Clínica Médica    

Ortopedia/traumatologia    

Pediatria    

Complexo HOB 

Acupuntura Endocrinologia Oftalmologia 

Anestesiologia Gastroenterologia Ortopedia/traumatologia 

Cancerologia Gastroenterologia Otorrinolaringologia 

Cardiologia Geriatria Pediatria 

Cirurgia Geral Ginecologia/obstetrícia Pneumologia 

Cirurgia Vascular Hematologia/hemoterapia Proctologia 

Cirurgia Bucomaxilofacial Infectologia Psiquiatria 

Cirurgia Pediátrica Mastologia Reumatologia 

Cirurgia Plástica Nefrologia Urologia 

Clínica Médica Neonatologia   

Coloproctologia Neurocirurgia   

Dermatologia Neurologia   

Fonte: Gerência de Informação Hospitalar – GIH 
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ANEXO V – RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO 

INFORMATIZADAS 

 

Quadro 1 – Anexo V: Relação dos endereços das Unidades de Pronto Atendimento e do 

Complexo HOB para fins de implantação 
 

ID UNIDADE ENDEREÇO 

1 UPA Leste Av. dos Andradas, 7260 – Centro. Telefone 3277-1102 /9030 /9040 

2 UPA Nordeste Rua Joaquim Gouvêa, 560 – São Paulo telefones 3246-7502/7501 

3 UPA Norte  Rua Oscar Lobo Pereira, 270, Primeiro de Maio, telefone 3277-6790 / 6705/7469 

4 UPA Oeste Av. Barão Homem de Melo, 1710, telefones 3277-7044 / 6875 / 6871/6530/6856 

5 UPA Pampulha Av. Santa Terezinha, 515, Santa Terezinha, telefones 3277-8441/8435 / 8447 

6 UPA Venda Nova Rua Padre Pedro Pinto, 175, Venda Nova, telefones 3277-8909 / 5504 

7 
UPA Noroeste 

(HOB) 

Rua Dr João Carvalhais, 85, São Cristóvão, Belo Horizonte – MG, 3246-9519, 3277-

1347 

8 UPA Barreiro R. Aurélio Lopes, 20 – Diamante. Telefone 3277-5842 

9 
Hospital Municipal 

Odilon Behrens 
Rua Formiga, 50, São Cristóvão. Telefone 3277-6183 

10 
Hospital Nossa 

Senhora Aparecida 
R. Joaquim Gouveia, 560 – São Paulo, Belo Horizonte – MG, 31910-040 

11 
Núcleo de Cirurgia 

Ambulatorial 
 Rua Joaquim Felício, 101, Sagrada Família. Telefones: 3277-5771/9046/9006/8600 

 

Quadro 2 – Anexo V:  Relação de endereço das Unidades Ambulatoriais para fins de 

implantação  

 

A listagem abaixo inclui os anexos de algumas unidades e seus endereços. As Diretorias Regionais 

de Saúde, com suas gerências, assim como a SMSA, são consideradas uma unidade para fins de 

implantação.  

 

ID UNIDADE ENDEREÇO 

1 Diretoria Regional de Saúde 

Barreiro 

Av. Olinto Meireles, 325 – Barreiro. Telefone 3277-8938 e 3277-

1516 

2 CS Bom Sucesso R. Dr. Cristiano Resende, 68 – Bom Sucesso. Telefone 3277-

9132/3277-9069 

3 CS Diamante R. Maria Marcolina Silva, 40 – Teixeira Dias. Telefone 3277-

5933/3277-9142 

4 CS Itaipu/Jatobá R. do Colar, 195 – Itaipu. Telefone 3277-5822/3277-5823 

5 CS Itaipu/Jatobá anexo R. Águas da Prata, 14. Iatipu. 

6 CS Vale do Jatobá R. Luiz Leite de Faria, 467 – Regina. Telefone 3277-8920/3277-

5854/3277-5855 

7 CS Mangueiras R. Chafariz, 04 – Petrópolis. Telefone 3276-2004/3277-

5893/3277-9098 

8 CS Miramar (atual Eduardo Mauro 

de Araújo) 

R. Eridano, 540 – Miramar. Telefone 3277-5936/3277-5937 

9 CS Pilar/Olhos D’água R. São Pedro da Aldeia, 55 – Pilar. Telefone 3277-8240/3277-

8241 
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10 CS Regina R. Dr. Geraldo Starling Soares, 436 – Regina. Telefone 3277-

8920/3277-8935 

11 CS Santa Cecília R. Paulo Duarte, 280 – Santa Cecília. Telefone 3277-5852/3277-

5853 

12 CS Santa Cecília anexo (apenas 

Zoonoses) 

R. João Firmino Luzia, 56 – Castanheira. 

13 CS Tirol (atual Francisco Gomes 

Barbosa) 

Av. Nélio Cerqueira, 15 – Tirol. Telefone 3277-9166/3277-9167 

14 CS Túnel de Ibirité R. Marly Passos, 225 – Túnel de Ibirité. Telefone 3277-

5964/3277-9123 

15 CS Túnel de Ibirité anexo R. Francisco Jonas Santana, 36. Tirol. Telefone 3277-5964 

16 CS Urucuia R. W-2, 432 – Maria das Dores Martins. Telefone 3277-5938 

17 CS Vila Pinho R. Coletora, 916 – Castanheiras II (Vale do Jatobá). Telefone 

3277-5856/3277-5857 

18 CS Carlos Renato Dias R. Pinheiro Chagas, 252 – Barreiro. Telefone 3277-

5900/32775901/3277-9082 

19 CS Independência R. Maria Antonieta Ferreira, 151 – Independência . Telefone 3277-

5850/3277-5851 

20 CS Lindéia (atual Maria Madalena 

Teodoro) 

R. Flor de Maio, 172 – Lindéia. Telefone 3277-9112/3277-

5824/3277-5825 

21 CS Milionários R. dos Cruzeirenses, 30 – Milionários. Telefone 3277-5934/3277-

5935 

22 CS Vila Cemig R. Coletivo, 87 – Urucuia. Telefone 3277-5940/3277-5941 

23 CS Bairro das Indústrias R. Maria de Lourdes Manso, 80 – das Indústrias. Telefone 3277-

5978/3277-5899 

24 CS Barreiro de Cima R. Campo Grande, 68 – Vila Cemig. Telefone 3277-5930/3277-

5931 

25 CEM Barreiro Av. Menelick de Carvalho, 10 2ºA – Flávio Marques Lisboa. 

Telefone 3277-1507 

26 Centro de Conv. Barreiro R. Pinheiro Chagas, 252 – Barreiro. Telefone 3277-5889 

27 CERSAM Barreiro R. Des. Ribeiro da Luz, 29 – Barreiro. Telefone 3277-5902 

28 Farmácia Dist. Barreiro R. Iva Leônico de Matos, 73 – Urucuia.Telefone 3277-9121/3277-

5898 

29 CERSAMI Av. Flor de Seda, 1101 – Lindéia. Telefone 3277-5849 

30 CEREST Barreiro R. Pinheiro Chagas, 125 – Barreiro. Telefone 3277-5800 

31 CERSAM-AD Barreiro R. Monte Alto, 211 – Cardoso. Telefone 3277-3630/3632/3631 

32 UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

TRANSITÓRIO ADULTO 

R. Adolfo Ciollet, 855. Bairro Cardoso 

33 Central de esterilização do Barreiro Rua Ázarias Duarte, Nº 150 – Diamante, 3277-9577 / 9579. 

34 Centro de Especialidades 

Odontológicas-B 

Av.Menelick de Carvalho, 10 – Barreiro de Cima, 3277-5818 / 

5913 / 5999 

35 Academia da Cidade Bairro das 

Indústrias (B) 

R. dos Industriários, 289 – Novo das Indústrias. Telefone 3246-

0339 

36 AC Diamante R. Maria Marcolina de Souza, 40 – Diamante. Telefone 3246-2106 

37 AC Jatobá IV R. Haydee Abrass Hossi, 560 – Jatobá. Telefone 3246-2108 

38 AC Lindéia R. das Petúnias, 547 – Lindéia. Telefone 3246-2034 

39 AC Milionários R. David Fonseca, 1386 – Milionários. Telefone 3246-2033 

40 AC Parque das Águas Av. Ximango, 809 – Flávio Marques Lisboa. Telefone 3246-2026 

41 AC Regina R. Aristolino Basílio de Oliveira, 445 – Regina. Telefone 3246-

2129 

42 AC Petrópolis R. Frederico Boy Prussiano, 137 – Petrópolis. Telefone 3277-5973 

43 AC Túnel de Ibirité R. V, s/nº - Túnel de Ibirité. Telefone 3246-2107 

44 AC Urucuia R. Um, 386 – Urucuia. Telefone 3246-2024 
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45 AC Vale do Jatobá Av. Senador Levindo Coelho, 2280 – Vale do Jatobá. Telefone 

3246-2023 

46 AC Vila Pinho Av. Perimetral, 800 – Vila Pinho. Telefone 3246-2022 

47 AC Santa Vila Santa Rita R. Ana Rafael dos Santos,149 – Vila Santa Rita. Telefone 3246-

2130 

48 Diretoria Regional de Saúde Centro 

Sul 

Av. Augusto de Lima, 30  14ºA – Centro. Telefone 3277-

4841/3277-4931 

49 CS Cafezal R. Boa Vista, 30 – Vila Cafezal. Telefone 3277-5242/3277-5243 

50 CS Carlo Chagas Av. Francisco Sales, 1715 – santa Efigênia. Telefone 3246-

0235/3246-0236 

51 CS Conj. Santa Maria R. Pastor Benjamim Maia, 57 – Conj. Santa Maria. Telefone 3277-

8823/3277-8822 

52 CS Menino Jesus R. Mar de Espanha, 422 – Santo Antônio. Telefone 3277-

8825/3277/8824 

53 CS Nossa Sra. Aparecida R. Paulino Marques Gontijo, 222 – Novo São Lucas. Telefone 

3277-5244/3277-8263 

54 CS Padre Tarcísio R. Coronel Pereira, 29 – Vila Conceição. Telefone 3277-

8250/3277-5081 

55 CS Nossa Sra. De Fátima R. Corinto, 450 – Serra. Telefone 32775249/3277-5248 

56 CS Oswaldo Cruz Av. Augusto de Lima, 2061 – Barro Preto. Telefone 3277-

8880/3277-8815 

57 CS São Miguel Arcanjo R. Carlos Etiene de Castro, 32 – Serra. Telefone 3277-6413/3277-

5163 

58 CS São Miguel Arcanjo anexo R. Engenheiro Lucas Júlio Proença, 22. Serra. Telefone 3277-5029 

59 CS Santa Lúcia R. Murilo Moraes de Andrade, 125 – Santa Lúcia. Telefone 3277-

8885/3277-8813 

60 CS Santa Rita de Cássia R. Cristina, 961 – São Pedro. Telefone 3277-8827/3277-8826 

61 CS Tia Amância R. Iraí, 248 – Coração de Jesus. Telefone 3277-8828/3277-8829 

62 Cent.Conv. César Campos R. Orenoco, 68 – Cruzeiro. Telefone 3277-9447/3277-9448 

63 CRIE Centro Sul R. Paraíba, 890 1ºA – Funcionários. Telefone 3277-7726/3277-

5301 

64 Amb. Doenças Infecciosas/Orestes 

Diniz 

Alameda Álvaro Celso, 241 – Santa Efigênia. Telefone 3277-1198 

65 Farmácia Dist. Centro Sul R. Pernambuco, 237- Funcionários. Telefone 3277-6358 

66 Policlínica Centro Sul R. Paraíba, 890 – Funcionários. Telefone 3277-6980/3277-6999 

67 CEM Centro Sul R. Paraíba, 890 2ºA – Funcionários. Telefone 3277-9553/3277-

8200 

68 CEO Centro Sul R. Carijós, 528 – Centro. Telefone 3277-6982/3277-6983/3277-

6984 

69 Central de Esterilização R. Coronel Pereira, 29 – Vila Conceição. Telefone 3277-5193 

70 CEREST Centro Sul R. Rio Grande do Norte, 1179 – Funcionários. Telefone 3277-

5183/5138 

71 CREAB Centro Sul R. Professor Otávio Coelho de Magalhães, 487 – Mangabeiras. 

Telefone 3246-5321 

72 Ger.Cont.Zoonoses (GERCZO-CS) R. Pernambuco, 237- Funcionários. Telefone 3277-6357/3277-

6359/3277-4978 

73 CTA SAE Carijós Rua dos Carijós, 528 – 5º andar – Centro. Telefone 3246-7007 

74 Centro de especialidades 

odontológicas Paracatu 

Rua Goitacazes, 1550 – Centro, 3277-8777 
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75 Serviço de Urgência Psiquiátrica 

(SUP) 

Av. Francisco Sales,111 – Santa Efigênia. Telefone 

76 Serv. Atenção à Saúde do Viajante R. Paraíba, 890 – Funcionários. Telefone 3246-5026 

77 Academia da Cidade Labor. 

Movimento (CS) 

Av. Professor Alfredo Balena, 190 – Centro. Telefone 3409-9929 

78 AC Oswaldo Cruz R. Goitacazes, 1550  5ºA – Barro Preto. Telefone 

79 AC Santa Lúcia R. Principal, 408 – Barragem Santa Lúcia. Telefone 

80 AC Santa Rita de Cássia R. Tomás de Aquino, 640 – Vila Santa Rita de Cássia. Telefone 

3277-9415 

81 AC Tia Amância R. Madre Cândida, 10 – Vila Paris. Telefone 

82 AC Vila Fátima R. Dona Benta, 145 – Vila Fátima. Telefone3277-9914 

83 Serviço de Engenharia Clínica * R. Caparaó, 449 – Bairro Bonfim. Telefone 3277-7177 

84 Lavanderia * R. Santa Matilde, 237. Bairro Dom Cabral. Telefone 32776465 

85 Secretaria Municipal de Saúde * Av. Afonso Pena, 2336. 

86 Diretoria Regional de Saúde Leste R. Lauro Jaques, 20 – Floresta. Telefone 3277-4417/3277-4472 

87 CS Alto Vera Cruz R. General Ozório, 959 – Alto Vera Cruz. Telefone 3277-5601 

88 CS Boa Vista R. Marcelino Ramos, 325 – Boa Vista. Telefone 3277-5680/3277-

5681 

89 CS Granja de Freitas R. São Vicente, 405 – Granja de Freitas. Telefone 3277-

5725/5752/5727 

90 CS Horto R. Anhanguera, 224 – Floresta.  Telefone 3277-5763/5622 

91 CS Horto anexo R. Monte Alverne, 151 – Floresta. Telefone 3277-5763 

92 CS Mariano de Abreu R. Fernão Dias, 220 – Casa Branca. Telefone 3277-5630/5631 

93 CS Novo Horizonte R. Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 – Taquaril. Telefone 3277-

5602/3277-5603 

94 CS Paraíso Av. Mem de Sá, 1001 – Paraíso. Telefone 3277-5227/5028/8253 

95 CS Marco Antônio de Menezes R. Petrolina, 869/871 – Horto. Telefone 3277-5717 

96 CS Pompéia (atual Clóvis Boechat 

de Menezes) 

R. Leopoldo Gomes, 440 – Pompéia. Telefone 3277-

5735/5720/5764 

97 CS Santa Inês R. Itumirim,50 – Santa Inês. Telefone 3277-5710/9954 

98 CS São Geraldo R. Itaituba, 480 – São Geraldo. Telefone 3277-5682/5683 

99 CS São José Operário R. Simão Pereira, 73 – Nova Vista. Telefone 3277-

5784/5693/5733 

100 CS Taquaril R. Desemb. Bráulio, 2200 – Taquaril. Telefone 3277-

1127/5604/5605 

101 CS Taquaril anexo Av. Santa Tereza, 612 – Taquaril. Telefone 3246-8554 

102 CS Vera Cruz R. General Ozório, 585 – Vera Cruz. 3277-5606 

103 CS Vera Cruz anexo R. Arcos, 75 – Vera Cruaz. 3277-5607 

104 Central de Esterilização Leste R. Joaquim Felício, 101 2ºA – Sagrada Família. Telefone 3277-

1134 

105 Centro de Conv. Artur Bispo do 

Rosário 

Av. Anhanguera, 356 – Horto. Telefone 3277-5777 

106 CERSAM Leste R. Pirite, 150 – Santa Tereza. Telefone 3277-5743/5756/9055 

107 Farmácia Distrital Leste R. Joaquim Felício, 141 – Sagrada Família. Telefone 3277-5796 
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108 URS Sagrada Família R. Joaquim Felício, 101 – Sagrada Família. Telefone 3277-

9046/5770/5771 

109 URS Saudade R. Juramento, 1464 – Saudade. Telefone 3277-5776/5742/5778 

110 CTA SAE Leste R. Joaquim Felício, 141 – Sagrada Família. Telefone 3277-

5742/5757/9050 

111 CREAB Leste R. Joaquim Felício, 141 – Sagrada Família. Telefone 3277-5610 

112 CEM Leste R. Joaquim Felício, 101 – Sagrada Família. Telefone 3277-

5715/5646/5709 

113 Academia da Cidade Alto Vera 

Cruz (L) 

R. Padre Júlio Maria, 1550 – Alto Vera cruz. Telefone 3277-5730 

114 AC Boa Vista R. Maria Francisca, 01 – Boa Vista. Telefone 3246-8524 

115 AC Mariano de Abreu R. Cinco de Janeiro, s/n – Mariano de Abreu. Telefone 3246-8508 

116 AC Paraíso R. Joaquim Ramos, 59 – Paraíso. Telefone 3246-8528 

117 AC Riviera R. Itaguá, 360 – Vera Cruz. Telefone 3246-8528 

118 AC Sagrada Família R. João de Paulo, 375 –Sagrada Familía. Telefone 3246-8525 

119 AC São Geraldo R. Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo. Telefone 3246-8523 

120 Diretoria Regional de Saúde 

Nordeste 

R. Ozanam, 364 – Ipiranga. Telefone 3277-6243 

121 CS Alcides Lins R. Panema, 275 – Concórdia. Telefone 3277-6002/6003 

122 CS Cachoeirinha R. Borborema, 1325 – Cachoeirinha. Telefone 3277-6006/6007 

123 CS Capitão Eduardo R. Ângela Benaregis, 10 – Capitão Eduardo. Telefone 3277-

7849/7847 

124 CS Cidade Ozanan R. Dr. Furtado de Menezes, 610 – Ipiranga. Telefone 3277-

6263/6264 

125 CS Efigênia Murta de Figueiredo R. Serra do Cipó, 170 – Conj. Ribeiro de Abreu. Telefone 3277-

6664/6665/1333 

126 CS Conj. Paulo VI R. das Almas, 122 – Conj. Paulo VI. Telefone 3277-7496/7497 

127 CS Dom Joaquim Av. Joaquim José Diniz, 200 – Fernão Dias. Telefone 3277-

5701/5707 

128 CS Gentil Gomes R. Manoel Passos, 580 – Santa Cruz. Telefone 3277-

6270/6262/6280 

129 CS Goiânia R. Lucimara Marques, 677 – Goiânia. Telefone 3277-

6653/6669/9491 

130 CS Marcelo Pontel (atual Jardim 

Vitória) 

Rua Branca, 15 – Vitória. Telefone 3277-7474 

131 CS Maria Goretti R. Barreiro Grande, 57 – Maria Goretti. Telefone 3277-6676/6677 

132 CS Marivanda Baleeiro R. Antônio Mariano de Abreu, 750 – Paulo VI. Telefone 3277-

7494 

133 CS Nazaré R. Cruz da Malta, 73 – Nazaré. Telefone 3277-6730/6731 

134 CS Olavo Albino Rua Papa Honório Iii, 8 – Ouro Minas – Telefone 3277-6795 

135 CS Padre Fernando de Melo R. Conceição Vidigal Paulucci, 150 – Palmares. Telefone 3277-

6072/3277-6073 

136 CS Ribeiro de Abreu R. Dianópolis, 180 – Ribeiro de Abreu. Telefone 3277-6660/6661 

137 CS São Gabriel R. Ilha de Malta, 353 – São Gabriel. Telefone 3277-6744/6745 

138 CS São Marcos Rua Paulista, 571 – Fernão Dias – Telefone 3277 – 1147 
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139 CS São Paulo R. Angola, 357 – São Paulo. Telefone 3277-6674/6675 

140 CS Vila Maria Av. dos Sociais, 305 – Jardim Vitória. Telefone 3277-7936/7937 

141 CS Vilas Reunidas (atual Leopoldo 

Crisóstomo) 

R. Leôncio Chagas, 157 – Bairro União. Telefone 3277-

5790/5791/9007 

142 CS Ipê – a ser inaugurado a ser inaugurado 

143 CS Vitória II a ser inaugurado 

144 CS Paulo VI 2 a ser inaugurado 

145 Centr. Esterilização Nordeste R. João Lourival Dias, 325 – Nova Floresta. Telefone 3277-6104 

146 Centr. Convivência São Paulo R. Angola, 357 – São Paulo. Telefone 3277-6684 

147 Farmácia Distrital Nordeste R. Queluzita, 45 – São Paulo. Telefone 3277-9495 

148 CERSAMI Nordeste Praça Muqui, s/n – Renascença. Telefone 3246-7564 

149 UNIDADE DE ACOLHIMETO 

TRANSITÓRIO INFANTIL 

R. Edson, 525. Bairro União 

150 CERSAM Nordeste Praça 13 de Maio, s/nº - Nova Floresta. Telefone 32776067/6065 

151 CEM Nordeste R. Joaquim Felício, 101 6ºA. Telefone 

152 CERSAM-AD Nordeste R. Joaquim Gouvêa, 600 – São Paulo. Telefone 3246-7538/7539 

153 Academia da Cidade Dom Joaquim 

(NE) 

R. Lauro Gomes Vidal, 525 – Dom Joaquim. Telefone 3246-8540 

154 AC Goiânia R. Tiziu, 175 – Goiânia .Telefone 3246-8604 

155 AC Jardim Belmont R. Papa Honório III, 08 – Ouro Minas. Telefone 3277-1598 

156 AC Jardim Vitória R. Henriqueta Lisboa, 99 –Jardim Vitória. Telefone 3246-8039 

157 AC Ribeiro de Abreu R. Dianópolis, 100 – Ribeiro de Abreu. Telefone 3277-1309 

158 AC Santa Cruz Av. Bernardo Vasconcelos, 1377- Santa Cruz. Telefone 3246-7545 

159 AC São Marcos R. Maria Aparecida, 150 – São Marcos. Telefone 3277-8558 

160 AC São Paulo R. Aiuruoca, 501 – São Paulo. Telefone 3246-9535 

161 AC União R. Prof. Geraldo Fontes, 30 – União. Telefone 3246-8539 

162 Diretoria Regional de Saúde 

Noroeste 

R. Peçanha, 144 – Carlos Prates. Telefone 3277-7638/7639 

163 CS Bom Jesus R. Bernardo Cisneiros, 659 – Bom Jesus. Telefone 3277-

6004/6108 

164 CS Califórnia Av. Castanhola, 277 – Califórnia. Telefone 3277-8520/8521 

165 CS Califórnia (anexo) R. dos Violões, 570 – Califórnia. Telefone 3277-9396 

166 CS Carlo Prates R. Frederico Bracher Júnior, 103 – Carlos Prates. Telefone 3277-

8947/9962 

167 CS Dom Bosco R. Olinto Magalhães, 1939 – Ipanema. Telefone 3277-7219/7221 

168 CS Dom Cabral Praça da Comunidade, 40 – Dom Cabral. Telefone 3277-

9664/9665 

169 CS Ermelinda R. Paes de Abreu, 114 – Ermelinda. Telefone 3277-6081/6109 

170 CS Glória R. Eneida, 955 – Glória. Telefone 32777126/7176 

171 CS Glória anexo R. Barbosa, 148 – São Salvador. 32778428 

172 CS Jardim Filadélfia R. Régida, 309 – Jardim Filadélfia. Telefone 3277-7142/8305 

173 CS Jardim Montanhês R. Padre Leopoldo Pereira, 407 – Jardim Montanhês. Telefone 

3277-7212/7213 
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174 CS João Pinheiro R. Frei Luiz de Souza, 292 – João Pinheiro. Telefone 3277-

9660/9661 

175 CS Padre Eustáquio R. Humaitá, 1125 – Padre Eustáquio. Telefone 3277-7218/8479 

176 CS Padre Eustáquio anexo R. Aquidabân, 1026 – Padre Eustáquio. Telefone 3246-4003 

177 CS Pedreira Prado Lopes R. Escravo Isidoro, 601 – Pedreira Prado Lopes. Telefone 

32776008/6009 

178 CS Elza Martins da Cruz Av. Jacareí, s/n – Pindorama. Telefone 3277-8945/7121 

179 CS Elza Martins da Cruz anexo R. Cachoeirinha da Prata, 530 – Pindorama. 32778950 

180 CS Pindorama R. Rutílio, 96 – Pindorama. Telefone 3277-9817/8167/7542 

181 CS Santos Anjos R. Miosótis, 15 – Caiçara. Telefone 3277-6026/6088 

182 CS São Cristóvão R. Itapecerica, 555 – Lagoinha. Telefone 3277-6010/6011 

183 CS Coqueiros – a ser inaugurado a ser inaugurado 

184 Centr.Conv. Carlos Prates R. Manhumirim, 415 – Carlos Prates. Telefone 3277-7228 

185 CERSAM NO R. Camarugi, 10 – Padre Eustáquio. Telefone 3277-7229/7220 

186 CERSAMI NO R. Camarugi, 10 – Padre Eustáquio. Telefone 3277-

9279/7227/7115 

187 CERSAM AD NO -  a ser 

inaugurado 

a ser inaugurado 

188 CEM Noroeste R. Padre Eustáquio, 1951 – Padre Eustáquio. Telefone 

189 Farmácia Distrital Noroeste R. Padre Eustáquio, 1951 – Carlos Prates. Telefone 3277-

7228/7250 

190 URS Padre Eustáquio R. Padre Eustáquio, 1951 – Carlos Prates. Telefone 3277-7223 

191 Centr. Munic. Diagnóst. Por 

Imagem 

R. Frederico Bracher Júnior, 103 – Carlos Prates. Telefone 3277-

8948/8949 

192 Centr. Munic. De Oftalmologia R. Frederico Bracher Júnior, 103 – Carlos Prates. Telefone 3277-

8985/8982 

193 Central de Esterilização R. Padre Eustáquio, 1951 – Carlos Prates. Telefone 3277-7275 

194 Centro de Reabilitação Noroeste Rua Padre Eustáquio, 1951 – 3º Andar – Pd. Eustaquio, 3277-9262 

/ 7243. 

195 Academia da Cidade Califórnia 

(NO) 

R. Violões, 570 – Conj. Califórnia I. Telefone 3277-9296 

196 AC Centr. Referência do Idoso R. Perdizes, 336 – Caiçara. Telefone 3246-3016 

197 AC Centr. Dia do Idoso Av. Santa Matilde, 325 – Dom Cabral. Telefone 3277-6467 

198 AC Centr.Integral de Assist. ao 

Menor 

R. Guararapes,1810 – Pindorama. Telefone 3277-7184 

199 AC Coqueiral R. Rainha das Flores, 102 – Jardim Filadélfia. Telefone 3277-7179 

200 AC Dom Bosco R. Tabapuam, 514 – Dom Bosco. Telefone 

201 AC Ermelinda R. Santa Josefina, s/nº - Aparecida. Telefone 3246-7525 

202 AC Fazendinha R. Eneida, 1485 – Coqueiros. Telefone 3246-3015 

203 AC Mercado da Lagoinha Av. Pres. Antônio Carlos, 821 – São Cristóvão. Telefone 

32776194 

204 Diretoria Regional de Saúde Norte R. Pastor Murylo Cassete, 85 – São Bernardo. Telefone 3277-

6693/7430 

205 CS Aarão Reis R. Oliveira Fortes, 40 – Aarão Reis. Telefone 3277-

6780/6781/7463 
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206 CS Campo Alegre R. Osório Duque Estrada, 491 – Campo Alegre. Telefone 3277-

7344/7345/7358 

207 CS Etelvina Carneiro R. Mar de Rosas, 140 – Etelvina Carneiro. Telefone 3277-

5502/5503/5400 

208 CS Floramar I Av. Joaquim Clemente, 381 – Floramar. Telefone 3277-7483/7469 

209 CS Jardim Guanabara R. Fanny Martins de Barros, 71 – Jardim Guanabara. Telefone 

3277-6786/6787/7485 

210 CS Guarani R. Pacaembu, 160 – Guarani. Telefone 3277-6770/6771/8915 

211 CS Heliópolis R. dos Beneditinos, 120 – Heliópolis. Telefone 3277-7402/7403 

212 CS Jaqueline R. Agenor de Paulo Estrela, 200 – Jaqueline. Telefone 3277-

5440/5490/5491/5451 

213 CS Jaqueline II R. João Pereira, 50 – Jaqueline. Telefone 3277-5534 

214 CS Jardim Felicidade R. 08, 32 – Jardim Felicidade. Telefone 3277-6766/6767 

215 CS Jardim Felicidade II R. Pau Brasil, 160 – Solimões. Telefone 3277-7487/7488 

216 CS MG 20 – Monte Azul R. Areia Branca, 171 – Ribeiro de Abreu. Telefone 3277-

6732/6739/6735 

217 CS Primeiro de Maio R. Volts, 81 – Primeiro de Maio. Telefone 3277-9498/9499/9492 

218 CS Providência R. São Sebastião, 30 – Providência. Telefone 3277-

6760/6761/9497 

219 CS São Bernardo R. Vasco da Gama, 334 – São Bernardo. Telefone 3277-

9201/9208/6742 

220 CS São Tomás R. Santa Rosa, 54 – São Tomás. Telefone 3277-1556/7347/7997 

221 CS Tupi R. Ari Barroso, 150 – Tupi. Telefone 3277-8555 

222 CS Novo Aarão Reis R. Um, 200 – Novo Aarão Reis. Telefone 3277-6640/6763/6652 

223 CS Lajedo R. Pintor Ruguendes, 30 – Lajedo. Telefone 3277-8916/8556/8914 

224 C. S. ZILAH SPOSITO Rua Coquilho, 75 – Zilah Spósito – Telefone 3277-5482 

225 Centr. Esterilização Norte Av. Joaquim Clemente, 381 – Floramar. Telefone 3277-7470/7484 

226 Centr.Controle Zoonoses (CCZ – N) R. Edna Quintel, 173 – São Bernardo. Telefone 3277-7411/7414 

227 Centr. Convivência Norte R. Avantina, 375 – Minaslândia. Telefone 3277-7482/6733 

228 Farmácia Distrital Norte Av. Portugal, 4832 – Itapoã. Telefone 3277-6694/9209 

229 CERSAM Norte R. Furquim Werneck, 125 – Tupi. Telefone 3246-9562/9563 

230 Centr.Especial. Médicas (CEM 

Norte) 

R. Prof. Hermínio Guerra,75 – Itapoã. Telefone 3277-1550 

231 Academia da Cidade Campo Alegre 

(N) 

R. Osório Duque Estrada, s/nº  - Campo Alegre. Telefone 3246-

8033 

232 AC Jaqueline R. Nossa Sra. Do Belo Ramo, 26 – Jaqueline. Telefone 3277-1804 

233 AC Jardim Felicidade R. Cecília Trindade Silva, 10 – Jardim Felicidade. Telefone 3277-

6727 

234 AC Monte Azul R. Professor Carlos de Almeida, 105 – Monte azul. Telefone 3246-

9556 

235 AC Providência R. Arantina, 375 – Minaslândia. Telefone 3277-7480 

236 AC São Bernardo Av. Maria Amélia Maia, 270 – São Bernardo. Telefone 3277-7398 

237 AC Via 240 Via 240, 437 – Novo Aarão Reis. Telefone 3277-1338 

238 AC Vila Biquinhas R. Coronel Joaquim Tibúrcio, 850. Telefone 3246-8009 

239 AC Zilah Spósito R. Coquílio, 75 – Zilah Spósito. Telefone 3277-5441 
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240 Diretoria Regional de Saúde Oeste Av. Silva Lobo, 1280 – Nova Granada. Telefone 3277-7019/6882 

241 CS Betânia R. Canoas, 678 – Betânia. Telefone 3277-5980/5981/1386 

242 CS Cabana R. Centro Social, 536 – Cabana. Telefone 3277-7040/7041 

243 CS Camargos Rua Luiza Efigênia Silva, 158, Camargos 

244 CS Cícero Idelfonso R. Aguanil, 238 – Vista Alegre. Telefone 3277-9088/9089 

245 CS Conj. Betânia R. Onã, 105 – Betânia. Telefone 3277-5982/5983/1506 

246 CS Havaí R. Manila, 432 – Estrela Dalva. Telefone 3277-6484/9640/9641 

247 CS JOÃO XXIII Rua Toledo, 481, Vila Oeste – Telefone 3277-9131 

248 CS Noraldino de Lima Av. Amazonas, 4373 – Nova Suissa. Telefone 3277-

7042/7043/6819 

249 CS Amilcar Viana Martins R. Nelson de Sena, 90 – Betânia. Telefone 3277-1544/1545/6483 

250 CS Salgado Filho R. Campina Verde, 375 – Salgado Filho. Telefone 3277-

6478/6582/9603 

251 CS Santa Maria R. Adonias Filho, 211 – Santa Maria. Telefone 3277-9145/9133 

252 CS São Jorge R. Garrete, 45 – Nova Granada. Telefone 3277-6598/7036/7037 

253 CS São  II – a ser inaugurado a ser inaugurado 

254 CS Ventosa R. Conselheiro Joaquim Caetano, 1782 – Nova Granada. Telefones 

3277-6479/9630 

255 CS Vila Imperial R. Gulherme P. Fonseca, 350 – Madre Gertrudes. Telefone 3277-

9104/9105/1503 

256 CS Vila Leonina Praça do Ensino, 240 – Alpes. Telefones 3277-9632/9633 

257 CS Vista Alegrre R. Seneca, 9 – Nova Cintra. Telefone 3277-9604/9605 

258 CS Palmeiras AV. Dom João VI, 1821 – Palmeiras. Telefone 3277-

6485/32776486/3277-6595 

259 CS Waldomiro Lobo Av. Amazonas, 8889 – Madre Gertrudes. Telefone 3277-

9065/9102/9108 

260 Centr. Esterilização Oeste R. Campos Sales, 472 – Calafate. Telefone 3277-7025 

261 CERSAM Oeste R. Oscar Trompowiski, 1325 – São Jorge. Telefone 3277-

6599/9601/6488 

262 Farmácia Distrital Oeste R. Padre Matias, 472 – Calafate. Telefone 3277-6532/6876 

263 PAM Campos Sales R. Campos Sales, 472 – Nova Suíssa. Telefone 3277-

6610/6611/7089 

264 Centro de Convivência Oeste R. General Andrade Neves, 25 – Gutierrez. Telefone 32777542 

265 CEM Oeste R. Campos Sales, 472 – Calafate. Telefone 3277-6884 

266 Academia da Cidade Amilcar Viana 

(O) 

R. Nelson de Sena, 120 – Betânia. Telefone 3246-6006 

267 AC Conjunto Betânia R. Onã, 105 – Betânia. Telefone 

268 AC Cras Vista Alegre R. Aguanil, 425 – Vista Alegre. Telefone 3246-2008 

269 AC Havaí Av. Costa do Marfim, 480 – Havaí. Telefone 3277-9616 

270 AC Parque Jacques Cousteau R. Augusto José dos Santos, 366 – Betânia. Telefone 3277-5972 

271 AC Uni-BH Av. Professor Mário Werneck, 1685 – Estoril. Telefone 3319-9403 

272 AC Ventosa R. Dona Nicolina de Lima, 316 – Havaí. Telefone 3277-9976 

273 AC Vila Leonina R. Alice, 197 – Santa Sofia. Telefone 3277-6499 
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274 Diretoria Regional de Saúde 

Pampulha 

Av Presidente Antônio Carlos, 7596 – São Luiz, Telefone 3277-

7940/7944 

275 CS Confisco R. J, 490 – Confisco. Telefone 3277-7202/7267 

276 CS Dom Orione Av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 728 – São Luiz. 

Telefone 3277-7860/7861 

277 CS Itamarati R. Anita Blumberg, 63 – Paquetá. Telefone 3277-7876/7877 

278 CS Trevo R. José Simplício Moreira, 1144 – Braúnas. Telefone 3277-1570 

279 CS Trevo anexo Dandara Av. Dandara, s/n. Trevo. 3277-1570 

280 CS Ouro Preto R. Jonas Jean, 77 – Ouro Preto. Telefone 3277-7133/8560 

281 CS Santa Amélia R. Engenheiro Pedro Bax, 220 – Santa Amélia. Telefone 3277-

7438/7453 

282 CS Santa Rosa Av. Bueno Siqueira, 100 – Universitário. Telefone 3277-

1578/1579 

283 CS Santa Rosa – anexo R. Otis,60 – Suzana. 3277-7373 

284 CS Santa Terezinha R. Botumirim, 70 – Santa Terezinha. Telefone 3277-7102/7103 

285 CS São Francisco R. Aveiro, 191 – São Francisco. Telefone 3277-7844/7845 

286 CS Jardim Alvorada R. Flor D’água, 711 – Alvorada. Telefone 3277-7130/8432 

287 CS São José R. Flor de Morango, 45 – Alípio de Melo. Telefone 3277-8449 

288 CS Serrano R. Tocantins, 471 – Serrano. Telefone 3277-7160/8400 

289 CS Padre Tiago Av. João XXIII, 1233 – Alípio de Melo. Telefone 3277-8942/3022 

290 CS Padre Joaquim Maia R. Boaventura, 1900 – Liberdade. Telefone 3277-7433/7874 

291 CERSAM Pampulha R. do Mel, 77 – Santa Branca. Telefone 3277-7934/7935 

292 Farmácia Distrital Pampulha Av. Otacílio Negrão de Lima, 1792 – São Luiz. Telefone 3277-

7941 

293 Centro de Convivência Pampulha Av. Dom Orione, 220 – São Luiz. Telefone 3277-7310 

294 CERSAM-AD Pampulha R. Liguria, 70 – Bandeirantes. Telefone 3277-1573/1575/1574 

295 CEM Pampulha R. Doutor João Carvalhais de Paiva, 77 – São Cristóvão. Telefone 

3277-6029/9946/9556 

296 Academia da Cidade Confisco (P) R. K, 127 – Confisco. Telefone 3277-7138 

297 AC Jardim Alvorada R. Flor das Cobras, 10 – Jardim Alvorada. Telefone 

298 AC Novo Ouro Preto R. Geraldina Cândida de Jesus, 92 – Ouro Preto. Telefone 3277-

7397 

299 AC São Francisco R. Aveiro, 191 – São Francisco. Telefone 3277-1569 

300 AC São José R. Joaquim José Ribeiro, 50 – Manacás. Telefone 3277-7357 

301 AC Serrano R. Tocantins, 445 – Conj. Celso Machado. Telefone 3277-7165 

302 AC Universitário R. Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 87 – Universitário. Telefone 

3277-7966 

303 Diretoria Regional de Saúde Venda 

Nova 

R. Érico Veríssimo, 1428 – Rio Branco. Telefone 3277-

5410/5413/5412 

304 CS Andradas R. Mariana Amélia de Azevedo, 21 – São João Batista. Telefone 

3277-8891 

305 CS Céu Azul R. Alice Marques, 187 – Céu Azul. Telefone 3277-

7300/7301/7383 

306 CS Jardim Europa R. Edimburgo, 140 – Jardim Europa. Telefone 3277-1831/7509 

307 CS Lagoa R. José Sabino Maciel, 176 – Lagoa. Telefone 3277-5552/5563 
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308 CS Mantiqueira R. Maria Luiza Lara, s/nº - Mantiqueira. Telefone 3277-

5564/3277-5565 

309 CS Minas Caixa R. Capitão Sérgio Pires, 226 – Minas Caixa. Telefone 3277-

5418/5419 

310 CS Nova York R. Wilton Marques Pereira, 10 – Nova York. Telefone 3277-

5416/5430 

311 CS Santa Mônica R. dos Canoeiros, 320 – Santa Mônica. Telefone 3277-

5526/5527/9482 

312 CS Santa Mônica II R. Ministro de Oliveira Salazar, 1259. Telefone, 3246-9023/9024 

313 CS Serra Verde R. Guido Leão, 10 – Serra Verde. Telefone 3277-5507/5541 

314 CS Paraúna R. João Ferreira da Silva, 248 – Paraúna. Telefone 3277-

5569/5568 

315 CS Rio Branco R. Jovino Coelho Júnior, 45 – Rio Branco. Telefone 3277-

5475/5525 

316 CS Copacabana R. Londres, 214 – Copacabana. Telefone 3277-7415/7442 

317 CS Jardim Leblon R. Humberto Campos, 581 – Jardim Leblon. Telefone 3277-

5521/5522 

318 CS Jardim Comerciários R. Maria da Paz Maia, 96. Jardim Comerciários. Telefone  3277-

5560/9485 

319 CS Jardim Comerciários anexo 

SESC 

R. Jair Negrão de Lima, 1058 – Novo Letícia. 3277-5524 

320 CS Piratininga R. Norma, 22 – Novo Santa Mônica. Telefone 3277-5431/5509 

321 CS Santo Antônio R. Irineu Pinto, 255 – São João Batista . Telefone 3277-5562/1867 

322 CERSAM Venda Nova R. Boa Vista, 228 – São João Batista. Telefone 3277-

5432/5434/5470 

323 Centro de Convivência Venda Nova R. São Benedito, 184 – Venda Nova. Telefone 3277-5499 

324 Farmácia Distrital Venda Nova R. Haia, 148 – Jardim Europa. Telefone 3277-1812/1813 

325 CEO Venda Nova R. Eugênio Volpini, 143 – São João Batista. Telefone 3277-7324 

326 Central de Esterilização Venda 

Nova 

R. José Rocha Paixão, 10 – Céu Azul. Telefone 3277-6793 

327 CEM Venda Nova R. Padre Pedro Pinto, 322 – Venda Nova. Telefone 3277-5589 

328 CREAB Venda Nova R. Mariana Amélia de Azevedo, 201 – São João Batista. Telefone 

3246-9025 

329 Academia da Cidade Céu Azul (VN) R. Radialista Caetano Silva, 105 – Céu Azul. Telefone 3246-8048 

330 Academia CREAB R. Euci Ribeiro, s/n. Telefone: 3246-8048 

331 AC Jardim Leblon R. Salto da Divisa, 99 – Jardim Leblon – 3277-1828 

332 AC Lagoa R. José Sabino Maciel, 120 – Lagoa. Telefone 3277-1866 

333 AC Minas Caixa R. Julita Nunes, 147 – Minas Caixa. Telefone 3277-1837 

334 AC Risoleta Neves R. das Gabirobas, 1 – Vila Clóris. Telefone 3459-3416 

335 AC Santa Mônica R. Comendador Arthur Viana, 345 – Rio Branco. Telefone 3246-

9012 

336 AC Serra Verde R. João Batista Fernandes, 85 – Serra Verde. Telefone 3277-1849 

337 AC Venda Nova R. João Ferreira da Silva, 1700 – Maria Helena. Telefone 3277-

1825 

  *Secretaria Municipal de Saúde, Engenharia Clínica e Rouparia, estão incluídas na Diretoria CS para fins de 

implantação 
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Quadro 3 – Anexo V: Relação de endereços das Unidades do Complexo Regulador para fins 

de implantação 
 

ID UNIDADE ENDEREÇO 

1 CENTRAL DE INTERNAÇÃO Av. Afonso Pena 2336 – Funcionários. Telefone 3277-7666 

2 
CENTRAL DE MARCAÇÃO DE 

CONSULTAS 
Av. Afonso Pena 2336 – Funcionários. Telefone 3277-7667 

3 
CENTRO DE REGULAÇÃO DE ALTA 

COMPLEXIDADE 
Av. Afonso Pena 2336 – Funcionários. Telefone 3277-7668 

4 
DIRETORIA DE REGULAÇÃO DE MÉDIA 

E ALTA COMPLEXIDADE 
Av. Afonso Pena 2336 – Funcionários. Telefone 3277-7669 

5 
GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

CS  

Av. Augusto de Lima, 30 14ºA – Centro. Telefone 3277-

4841/3277-4931 

6 GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – L 
R. Lauro Jaques, 20 – Floresta. Telefone 3277-4417/3277-

4472 

7 
GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

NE  
R. Ozanam, 364 – Ipiranga. Telefone 3277-6243 

8 
GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

NO  
R. Peçanha, 144 – Carlos Prates. Telefone 3277-7638/7639 

9 GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – N 
R. Pastor Murylo Cassete, 85 – São Bernardo. Telefone 

3277-6693/7430 

10 GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – O 
Av. Silva Lobo, 1280 – Nova Granada. Telefone 3277-

7019/6882 

11 GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – P 
Av Presidente Antônio Carlos, 7596 – São Luiz, Telefone 

3277-7940/7944 

12 
GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

VN  

R. Érico Veríssimo, 1428 – Rio Branco. Telefone 3277-

5410/5413/5412 

13 
GER. DIST. DE REGULAÇÃO, INFORM. – 

BARREIRO  

Av. Olinto Meireles, 325 – Barreiro. Telefone 3277-8938 e 

3277-1516 
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ANEXO VI – CATÁLOGO DE TECNOLOGIA DA PRODABEL 

 

A coluna “padrão indicado” do Catálogo de Tecnologia da PBH refere-se às tecnologias homologadas para aquisição e desenvolvimento de 

novas aplicações. 

 

A coluna “em uso” do Catálogo de Tecnologia da PBH refere-se às tecnologias em uso e hospedadas no Datacenter da Prodabel. 
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ANEXO VII – Termo de Compromisso da Equipe Técnica 

[Modelo para ser preenchido para cada técnico que será alocado na equipe] 

 

 

[Nome do técnico], [CPF], declaro, para fins de compromisso de alocação de equipe técnica no 

Projeto SIGRAH, objeto da Licitação Pregão Eletrônico 0227/2018, que tenho disposição e 

compromisso, com a Proponente [Nome da Empresa], [CNPJ], para compor sua equipe como 

responsável técnico na função [Nome do Cargo em conformidade ao item deste Edital/TR] 

 

Data 

Assinatura do técnico 

Nome 

CPF 

[assinatura com firma reconhecida em cartório] 

 

Data 

Assinatura do técnico 

Nome do representante legal 

Nome da Proponente 

CNPJ 

[assinatura com firma reconhecida em cartório] 

 

Anexo ao Termo de Compromisso 

Quadro 1 –Modelo de Currículo 

Modelo de Currículo 

Nome Completo 

Formação e atuação atual 

 

 

Conhecimentos Relevantes 

Descrever os conhecimentos relevantes 

 

 

Experiência Profissional 

Empresa XXX – cargo: resumo das atividades e atribuições                              mês/ano a mês/ano 
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ANEXO VIII – Declaração de Propriedade e Permissão de Comercialização 

[MODELO] 
 

 

Pregão 0227/2018 

Processo: 01.127034.18.68 

 

 

Objeto: Aquisição de solução tecnológica de gestão integrada de atenção à saúde, denominada 

como SIGRAH, para informatizar o registro de atendimento ao usuário do SUS (Prontuário 

Eletrônico do Usuário do SUS), ações de apoio à assistência à saúde,  regulação do acesso à saúde 

e controle e avaliação ambulatorial e hospitalar, incluindo a aquisição de licenças perpétuas, 

Serviços Técnicos Especializados (STE) de mapeamento de processos, customização, 

integração/interoperabilidade,  parametrização, implantação,  treinamento, operação assistida e 

suporte técnico e manutenção, nas Unidades de Saúde da Rede Própria do SUS/ BH em 

conformidade com  todos os requisitos previstos no Edital e seus ANEXOS. 

 

Prezados Senhores,  

 

O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que: 

 

● É a fabricante ou detentora dos direitos autorais e de propriedade intelectual da solução 

ofertada neste certame; ou, 

 

● É autorizada ou sublicenciada pelo fabricante a comercializar as licenças da solução 

ofertada neste certame; ou, 

 

● E credenciada pelo Fabricante como agente integrador ou implementador capacitado a 

prover os serviços objeto desta licitação. 

 

 

 

 

 

Local:  

Data:  

Representante Legal:   

RG:  

CPF: 
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ANEXO IX – Declaração de Conformidade dos Requisitos Não Funcionais 

 

Pregão 0227/2018 

Processo: 01.127034.18.68 

 

Objeto: Aquisição de solução tecnológica de gestão integrada de atenção à saúde, denominada  

SIGRAH, para informatizar o registro de atendimento ao usuário do SUS (Prontuário Eletrônico 

do Usuário do SUS), ações de apoio à assistência à saúde,  regulação do acesso à saúde e controle 

e avaliação ambulatorial e hospitalar, incluindo a aquisição de licenças perpétuas, Serviços 

Técnicos Especializados (STE) de mapeamento de processos, customização, 

integração/interoperabilidade,  parametrização, implantação,  treinamento, operação assistida e 

suporte técnico e manutenção, nas Unidades de Saúde da Rede Própria do SUS/ BH em 

conformidade com  todos os requisitos previstos neste Edital e seus ANEXOS. 

 

Prezados Senhores, 

 

A (PROPONENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que a tecnologia 

utilizada na solução proposta atende todos os requisitos não funcionais (RNF) descritos no Anexo 

D do Projeto Básico (ANEXO I), em tempo de projeto, discriminando abaixo a forma de 

atendimento:   

 

1. Requisitos Não Funcionais Nativos: (listar o ID dos RNF conforme anexo D) 

 

2. Requisitos Não Funcionais Parametrizáveis: (listar o ID dos RNF conforme anexo D) 

 

3. Requisitos Não Funcionais Customizáveis: (listar o ID dos RNF conforme anexo D) 

 

 

 

 

 

Local: 

Data: 

Representante Legal:   

RG: 

CPF: 
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
 

 

Pregão 0227/2018 

Processo: 01.127034.18.68 

 

 

Objeto: aquisição de solução tecnológica de gestão integrada de atenção à saúde, denominada 

SIGRAH, para informatizar o registro de atendimento ao usuário do SUS (Prontuário Eletrônico 

do Usuário do SUS), ações de apoio à assistência à saúde,  regulação do acesso à saúde e controle 

e avaliação ambulatorial e hospitalar, incluindo a aquisição de licenças perpétuas, Serviços 

Técnicos Especializados (STE) de mapeamento de processos, customização, 

integração/interoperabilidade,  parametrização, implantação,  treinamento, operação assistida e 

suporte técnico e manutenção, nas Unidades de Saúde da Rede Própria do SUS/ BH em 

conformidade com  todos os requisitos previstos neste Edital e seus ANEXOS. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

O (PROPONENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que a tecnologia 

ofertada para atender ao objeto supracitado tem plena condição para atender a todos os requisitos 

funcionais e não funcionais, considerando o escopo da implantação descritos no Edital e seus 

Anexos, em tempo de projeto.  

 

Assume, também, que ofertará sempre a última versão homologada da Solução, inclusive para os 

seus agrupamentos internos (módulos ou similar), no decorrer do projeto e nos momentos de 

decisão sobre a solução a ser adotada.  

 

 

 

 

 

 

Local: 

Data: 

Representante Legal:   

RG: 

CPF: 
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ANEXO XI 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Pregão 0227/2018 

Processo: 01.127034.18.68 

 

Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

 

Objeto:  
 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTE UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

I Implantação SIGRAH*  1 N/A N/A R$ 

II Suporte ao usuário e 

manutenção das licenças* 
30 meses R$ R$ 

III Serviços adicionais – Banco de 

horas técnicas  
28.400 hora R$ R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 

................................................... reais e ..................... centavos 

* Não incluir o valor dos royalties do Protocolo de Manchester, pois a SMSA (CONTRATANTE) 

já remunera diretamente o detentor dos direitos na Inglaterra.  

 

 

 

 

 

___________, __ de ________________ de _____ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de ....................., inscrita no 

CNPJ nº .......................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) 

........................................, portador (a) Carteira de Identidade R.G. nº............................................. e 

do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no 

art. 7º, XXXIII, da Constituição da República/88, que não emprega menor de dezoito anos em 

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

 

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

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei 

Complementar nº 123/2006, na condição de _____________ considerando os valores da receita 

bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada.  

 

Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 

hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do 

§ 4º do art. 3º da Lei nº 123/2006:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 

deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 

complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer 

fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XIV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como 

representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] 

(doravante denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente 

certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das 

propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do 

Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    

__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação 

mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste 

Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das 

empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 
I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político; 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao 

contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que 

prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR) 

 

 

___________, __ de ________________ de ________ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da adjudicatária 
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ANEXO XVI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços que 

entre si celebram o Município de Belo 

Horizonte e a empresa 

............................................................... 
 

O Município de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo(a) 

Secretário (a) Municipal de Saúde, doravante denominado Contratante e a empresa 

................................................., estabelecida ........................................, CNPJ 

..............................................., representada por........................, neste ato denominada Contratada, 

celebram o presente contrato, decorrente do pregão eletrônico nº 0227/2018, processo 

administrativo 01.127034.18.68, e em conformidade com os Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 

12.437/06, nº 10.710/01  e nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 8.666/93 e nº 10.520/02, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de solução tecnológica de gestão integrada de 

atenção à saúde, denominada neste edital como SIGRAH, para informatizar o registro de 

atendimento ao usuário do SUS (Prontuário Eletrônico do Usuário do SUS), ações de apoio à 

assistência à saúde,  regulação do acesso à saúde e controle e avaliação ambulatorial e hospitalar, 

incluindo a aquisição de licenças perpétuas e Serviços Técnicos Especializados (STE) de 

mapeamento de processos, de customização, de integração/interoperabilidade, de parametrização, 

de implantação, de treinamento, de operação assistida e de suporte técnico e manutenção, nas 

Unidades de Saúde da Rede Própria do SUS/ BH, conforme descrição detalhada neste instrumento 

e seus anexos. 

 

Trata-se de uma solução que possua módulos nativamente integrados e com interação de dados 

internamente (transparente ao usuário) de forma a atender aos processos da rede ambulatorial, da 

rede hospitalar/urgência e da regulação (ambulatorial e hospitalar), mantendo uma camada única 

de persistência, identificação unívoca do usuário do SUS e dos profissionais, agregação de dados 

clínicos e administrativos, compondo um único histórico na lógica de prontuário eletrônico único. 

 

O objeto contempla:  

 

I - Implantação da Solução tecnológica adquirida 

 

a) Mapeamento e desenho de processos 

b) Especificação dos ambientes de homologação/treinamento e produção. 

c) Preparação dos módulos – Gestão Hospitalar, Ambulatorial e Regulação 

 

i) Disponibilização de ambiente homologação/treinamento apartado da infraestrutura 

do CONTRATANTE. 

ii) Instalação e configuração do sistema no Data Center do CONTRATANTE, 

disponibilizando os ambientes de homologação/treinamento e de produção com 

fornecimento de licenças suficientes. 

iii) Parametrizações, customizações e integrações necessárias à efetiva entrada em 

produção de todos os requisitos funcionais e não funcionais. 
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iv) Importação de Dados: serviço de carga de dados para as tabelas auxiliares e básicas 

necessárias ao funcionamento pleno da solução.  

 

d) Implantação/Replicação em todas as unidades de saúde/setores 

 

i) Treinamento dos usuários 

ii) Operação assistida 

iii) Suporte remoto, em escala 24x7 

 

A Solução deverá atender na plenitude, em tempo de projeto, a todos os requisitos 

funcionais e não funcionais previstos nos Anexos deste contrato. 

 

II - Manutenção e suporte  

  

Prestação mensal de serviços de suporte técnico ao usuário e manutenção de licenças 

suficientes para atender usuários simultâneos e unidades de saúde especificadas.  

 

III - Serviços Adicionais – Banco de Horas Técnicas 

 

Serviços adicionais correlacionados a processos e a customização/parametrização de novos 

requisitos, não constantes nos Anexos desse edital e executados por meio de 28.400 (vinte e 

oito mil e quatrocentos) horas Técnicas -  HST - que constitui um banco disponível a ser 

executado mediante emissão de Ordem de Serviço e não estabelecendo nenhuma obrigação 

de utilização para o CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

2302 3401 10 122 117 2662 001 449039 35 04 00 01 02 

2302 3401 10 122 117 2662 002 449039 35 04 00 01 02 

2302 3401 10 122 117 2662 003 449039 35 04 00 01 02 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

O presente contrato tem o valor de R$ ..................................................................... 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O presente contrato terá vigência de 64 (sessenta e quatro) meses, sem prejuízo da garantia, 

contada a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o 

Art. 57, inciso I e/ou § 1° da Lei nº 8.666/93. 

 

4.2. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

4.3. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço da 

garantia prevista na Cláusula Décima Terceira deste contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
 

5.1. O contrato, se necessário, no que for aplicável, será reajustado mediante iniciativa da 

Contratada, desde que observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite 

para apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IPCA/IBGE). 

 

5.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

 

6.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos 

adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

 

6.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

 

6.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

 

6.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da 

Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo 

próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o 

interesse público. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme fixado no Anexo I deste contrato. 

 

7.2. Designar formalmente representante/preposto para assumir e operar decisões de execução do 

objeto deste contrato. 

 

7.3. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

7.4. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante quanto à 

prestação do serviço. 

 

7.5. Garantir a boa qualidade do serviço prestado, entregando os produtos/entregáveis livres de 

defeitos e adequados de acordo com as legislações vigentes, obrigando-se a 

substituir/corrigir/reparar, de imediato, se algum defeito for constatado. 

 

7.6. Fornecer sempre a última versão homologada da solução tecnológica contratada, inclusive 

módulos ou agrupamento de funcionalidades. 

 

7.7. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de 

Empenho. 

 

7.8. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução deste contrato. 

 

7.9. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 
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7.10. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

7.11. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições estabelecidas no EDITAL 

e em seus Anexos, assim como em relação às demais exigências contratuais 

 

7.12. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato ou dano 

verificado no local da prestação do serviço 

 

7.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante 

ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

Contratante. 

 

7.14. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à prestação deste 

serviço. 

 

7.15. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do contrato, arcar com os eventuais prejuízos 

causados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ou a terceiros, provocados por 

ineficiência no fornecimento dos produtos, respondendo integralmente pelo ônus decorrente, 

o que não exclui e nem diminui a responsabilidade pelos danos que se evidenciarem, 

independentemente do controle e fiscalização exercidos pela PBH. 

 

7.16. Manter condição de trabalho compatível com o Níveis de Serviços Acordados (SLA) e 

descritos no Anexo III, acatando-os sem questionamento após o firmamento deste contrato. 

 

7.17. Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do CONTRATANTE. 

 

7.18. Fornecer todos os meios necessários à execução dos serviços, excetuando-se apenas aqueles 

descritos na cláusula de obrigação do CONTRATANTE, correndo por conta da 

CONTRATADA, sem custos adicionais ao CONTRATANTE 

 

7.19. Prestar ao CONTRATANTE todas as informações e esclarecimentos necessários ao 

acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado. 

 

7.20. Conduzir os trabalhos de acordo com normas técnicas adequadas, em estrita observância às 

normas legais aplicáveis. 

 

7.21. Manter disciplina nos locais dos serviços, quando das hipóteses em que algum preposto seu 

venha a realizar serviço de apoio na sede do CONTRATANTE, os quais deverão estar 

identificados através de crachá, com fotografia recente, provendo-o de eventuais 

equipamentos de proteção, caso haja necessidade. 

 

7.22. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) 

horas, devendo ainda, os equipamentos elétricos, serem dotados de sistemas de proteção, de 

modo a evitar danos na rede elétrica. 
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7.23. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, seja por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, 

obrigando-se, outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que 

lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente 

instrumento. 

 

7.24. Responder pelo pagamento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre o objeto deste Contrato. 

 

7.25. Deverá substituir, de imediato, a qualquer tempo e por determinação do responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos contratos, os profissionais que 

não atenderem às exigências deste Contrato e aos requisitos e padrões de qualidade 

necessários ao adequado desempenho das funções e atividades relativas aos serviços 

contratados. 

 

7.26. Substituir, a qualquer tempo, por solicitação do CONTRATANTE profissional no período 

de no máximo 15 dias. 

 

7.27. Substituir o membro da equipe apresentada, quando ocorrer, sempre por profissional de 

igual nível e experiência, com os mesmos critérios de comprovação e pontuação, com prévia 

e expressa anuência do CONTRATANTE. 

 

7.28. Manter atualizados, durante toda a execução do contrato, os documentos apresentados para o 

registro no CADASTRO DE FORNECEDORES da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

7.29. Ceder o código-fonte a favor do CONTRATANTE caso ocorra a extinção/rescisão do 

contrato motivado pela CONTRATADA (ver cláusula: da extinção/rescisão do Contrato).  A 

CONTRATADA deverá iniciar processo de transferência de tecnologia e conhecimento para 

o CONTRATANTE, por meio de um plano de transferência detalhado e devidamente 

acordado entre as partes, dando condições para que o CONTRATANTE assuma a 

manutenção, suporte e desenvolvimento de novas funcionalidades na solução tecnológica 

adquirida.  

 

7.30. Garantir como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados, 

processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste Contrato, não 

podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. 

 

7.31. Disponibilizar, em meio digital, toda a documentação e artefatos técnicos produzidos no 

projeto, tornando-se parte integrante do acervo do CONTRATANTE. 

 

7.32. Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigações 

fiscais decorrentes da execução do Contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações 

fiscais daí advindas. 

 

7.33. Fornecer ferramenta tecnológica - web/on line - e telefone (ligação local) para registro de 

demanda a suporte. 

 

7.34. Entregar após o término de vigência do contrato todas as licenças em utilização, sejam elas 

do aplicativo principal ou dos softwares acessórios necessários ao pleno funcionamento da 

solução completa. Todas as licenças passarão a incorporar ao patrimônio definitivo da PBH. 
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7.35. Manter atualizadas todas as licenças em utilização, sejam elas do aplicativo principal ou dos 

softwares acessórios necessários ao pleno funcionamento da solução completa. 

 

7.36. Manter acesso ininterrupto, durante as horas e dias úteis, à ferramenta de registro de 

demanda de suporte, assim como, disponibilizar meios de comunicação de chamado técnico, 

sendo no mínimo: telefone e e-mail, além de outros (ex.: fax). 

 

7.37. Disponibilizar os instaladores / pacotes das customizações e integrações da solução do 

CONTRATANTE, no caso de perda da (s) cópia (s) original (is). 

 

7.38. Indicar o profissional que assumirá a função de Gerente de Projeto e assegurar que essa 

função seja exercida de forma adequada e ininterrupta durante o período execução do objeto 

desta contratação. 

 

7.39. Deverá prestar obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas pelo 

responsável do acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos contratos, 

documentando-as. 

 

7.40. Compor o Comitê Gestor do Projeto e atuar de forma proativa nas agendas tratadas por essa 

instância de governança prevista no Projeto Básico – Anexo I. 

 

7.41. Manter, durante o período de execução deste objeto contratado, a atualização da versão da 

solução tecnológica adquirida, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE o release 

correspondente. 

  

7.42. Executar a atualização da versão da Solução CONTRATADA mediante autorização do 

CONTRATANTE. 

  

7.43. Toda alteração de equipe da CONTRATADA deve atender aos requisitos dispostos neste 

instrumento e aprovada pelo CONTRATANTE. 

  

7.44. Prestar serviços de suporte, assistência técnica, manutenções adaptativas, e manutenções 

corretivas e preventivas decorrentes de erros ou falhas desde a implantação do primeiro 

pacote até o fim da garantia do produto/serviço previsto neste contrato. 

 

7.45. Cumprir estritamente todas as exigências e especificações dos serviços, de acordo com 

requisitos e anexos deste Contrato, independente de transcrição, não se admitindo qualquer 

forma de exculpação por parte da CONTRATADA. 

  

7.46. Toda a equipe de profissionais que irá atuar projeto deverá falar, ler e escrever português. 

 

7.47. Manter atualizado o conteúdo do Treinamento EaD e em conformidade com a versão da 

solução tecnológica adquirida.  

 

7.48. Manter disponível por tempo ilimitado (perpétuo) o conteúdo e o acesso ao treinamento na 

modalidade EaD.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

8.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado, por meio da Subsecretaria de Atenção à Saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde em consonância com a Lei n° 8.666/1993 e Decreto 

15.185/2013 
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8.2. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações 

exigidas no edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no 

Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

8.3. Aplicar as penalidades (sanções administrativas) previstas nos níveis de serviços acordados 

(SLA). 

 

8.4. Comunicar/notificar tempestivamente, a CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis 

irregularidades, eventuais imperfeições e falhas observadas no decorrer da prestação dos 

serviços, para a imediata adoção das providências de modo a sanar problemas eventualmente 

ocorridos. 

 

8.5. Informar à CONTRATADA da presença de profissionais que não atendem às exigências do 

contrato, aos requisitos e padrões de qualidade necessários ao adequado desempenho das 

funções e solicitar a substituição, se assim avaliar necessário. 

 

8.6. Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos 

determinados pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais devem ser confirmados 

por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da efetivação do entendimento. 

 

8.7. Permitir ao empregado da CONTRATADA, acesso às áreas internas do prédio, para execução 

dos serviços. 

 

8.8. Garantir condição adequada de infraestrutura tecnológica para manter disponível, de forma 

ininterrupta, o SIGRAH, incluindo softwares do ambiente como: sistema operacional, 

servidor de aplicação e do sistema de gerenciamento de banco de dados. 

 

8.9. Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este 

contrato, verificar os relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, 

devidamente atestadas, para pagamento dentro do prazo determinado. 

 

8.10. Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitado, facilitando-lhe o cumprimento dos 

serviços ora contratados. 

 

8.11. Validar os artefatos de documentação entregues pela CONTRATADA. 

 

8.12. Armazenar a documentação técnica e artefatos entregues pela CONTRATADA. 

  

8.13. Constituir o Comitê Gestor do Projeto e os Comitês Técnicos por subprojetos, designando 

seus integrantes, garantindo seu funcionamento de acordo com as necessidades e 

competências estabelecidas no modelo de Governança do Projeto Básico. 

  

8.14. Designar os coordenadores/gerentes dos subprojetos e o gerente do projeto básico, 

garantindo condições para o exercício dessa função. 

 

8.15. Mobilizar as equipes para atuar no projeto de acordo a necessidade das atividades. 

  

8.16. Emitir o Termo de Recebimento/Aceite no prazo de 10 (dez) dias úteis após a entrega 

realizada pela CONTRATADA. 

  

8.17. Disponibilizar uma sala para a equipe técnica da CONTRATADA com a seguinte 

infraestrutura: 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

PE 0227/2018 – Sistema SIGRAH                                                                                                Página 283 de 290 

 1 (uma) linha telefônica 

 (seis) microcomputadores com acesso à internet 

 1 (uma) impressora 

 Mobiliário e suprimentos necessários. 

  

8.18. Disponibilizar ambiente adequado para a realização do Treinamento. 

  

8.19. Armazenar a documentação técnica e artefatos entregues pela CONTRATADA. 

  

8.20. Disponibilizar ferramenta que será utilizada para a tramitação e armazenamento de 

documentos. 

 

8.21. Disponibilizar equipe de multiplicadores para realizar o monitoramento do processo de 

implantação, no período que corresponde ao fim da Operação Assistida e a data de emissão 

do Aceite/Recebimento Definitivo do item I do objeto contratado. 
 

8.22. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos 

serviços contratados. 

 

8.23. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada. 

 

8.24 Caso a CONTRATADA ceda, a favor da CONTRATANTE, o código-fonte para cumprir a 

obrigação prevista no item 7.29 deste contrato, a CONTRATANTE deverá mantê-lo 

exclusivamente sob a sua guarda e uso, ficando expressamente proibida sua cessão, doação, 

transferência, empréstimo, permissão de uso ou comercialização, em parte ou em todo, para 

qualquer interessado, seja ele pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.    

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo Fiscal e Gestor do Contrato após a execução 

dos serviços. 

 

9.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela Diretoria 

Orçamento e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao serviço prestado.  

 

9.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução. 

 

9.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 

 

9.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

          

10.1.1. advertência. 

 

10.1.2. multas nos seguintes percentuais: 
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a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 

entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente 

a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado (Indicador de Cumprimento de Prazo dos 

Marcos – ICPM, descrito no Anexo III) sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 

destacados no documento fiscal; 

b) Multa indenizatório de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-la 

(o) ou retirá-la (o). 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas. 

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na 

hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as 

especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade 

ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

e) Multa indenizatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato 

por inexecução parcial dos serviços que acarretem a inviabilidade da entrada em 

produção da solução de forma global e integrada. 

f) Multa aplicada pelo descumprimento dos Níveis de Serviços Acordados aferidos 

pelos indicadores: Indicador de Defeitos no Software (IDS), Indicador Satisfação 

do Treinamento (IST) e Indicador de Suporte Técnico (ISUT), descritos no Anexo 

III. 

g)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do contrato;  

h)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

10.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o conseqüente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

10.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 

termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

10.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto competente. 

 

10.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de 

Saúde. 
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10.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

10.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

10.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

 

10.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução 

do objeto contratado. 

 

10.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

10.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

10.10. Na hipótese de o infrator deixar de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 

executado observando-se os seguintes critérios: 

 

a) se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do 

inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente atualizada 

monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na 

cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente; 

 

b) inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á do valor da 

garantia;  

 

c) impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste item, será o crédito 

correspondente inscrito em dívida ativa. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 

 

11.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação 

ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer 

tempo.  

 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde que 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

bem como nas hipóteses de a Contratada: 

 

11.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

11.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

11.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

11.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 

contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 
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11.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) 

dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e 

imediata ao Contratante; 

11.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias e sociais; 

11.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar 

com a Administração Municipal; 

11.2.8. subcontratar além do admitido na cláusula décima quinta.  

11.2.9. ceder ou transferir qualquer item integrante do objeto para execução por outra 

empresa, sem a expressa autorização do Contratante, mantida em qualquer caso a 

integral responsabilidade da Contratada; 

11.2.10. associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão, incorporação ou 

integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

 

11.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 

subitem anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de 

dano efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GARANTIA 

 

13.1. O presente contrato será garantido por meio de ......................................., no valor de 

R$........................., equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratual. 

 

13.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

13.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

13.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

13.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para se ressarcir de multas estabelecidas neste contrato. 
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13.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 

reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que 

for notificada. 

 

13.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de 

qualquer reclamação a elas relativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

 

14.1. A garantia dos serviços e produtos se baseia na obrigação da CONTRATADA de entregar 

os produtos e serviços livres de defeitos e adequados de acordo com as legislações vigentes, 

obrigando-se a substituir/corrigir/reparar, de imediato, se algum defeito for constatado. 

   

14.2. A garantia para os serviços prestados e produtos entregues será obrigatória durante toda a 

vigência do contrato/em tempo do projeto e durante 90 dias a partir da data de assinatura do 

Termo de Aceite/Recebimento Definitivo.  

 

14.3. A garantia cobre todos os eventuais erros ou falhas e, ainda, porventura adequações legais 

(originadas da União e do Governo Estadual), identificados e migração do sistema 

(atualização) para a versão/release mais atualizada do(s) software(s) utilizado(s) tanto no 

ambiente de homologação, treinamento e produção, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

14.4. Os vícios identificados após a entrega de determinado serviço/produto ou após o 

Aceite/Recebimento Definitivo, deverão ser sanados pela CONTRATADA, sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

 

14.5. O prazo de garantia após o Aceite/Recebimento Definitivo deverá ser respeitado pela 

CONTRATADA mesmo após o término do prazo de vigência do contrato. 

 

14.6. Durante a vigência da garantia, o serviço de suporte e manutenção se manterá nas condições 

realizadas em tempo de projeto. A manutenção corretiva, será realizada de acordo com a 

definição de prioridade, ajustada previamente entre o CONTRATANTE e CONTRATADA 

e em conformidade com o nível de serviço acordado (SLA - Anexos III). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

  

15.1. É admitida a subcontratação de serviços acessórios, correlacionados a apoio à 

efetivação/consecução dos Serviços Técnicos que compõem os itens do Objeto. 

 

15.2. A subcontratação não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do 

CONTRATO e deverá, necessariamente, ser previamente autorizada pelo 

CONTRATANTE. 

  

15.3. Não é permitida a subcontratação de empresa que participou como LICITANTE isolada ou 

consorciada, no certame que gerou essa contratação. 

  

15.4. A subcontratação, mesmo autorizada pelo CONTRATANTE, não exime a futura 

CONTRATADA das obrigações decorrentes do CONTRATO, permanecendo a mesma 

como única responsável perante o CONTRATANTE. 
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15.5. A CONTRATADA responderá por todos os atos da SUBCONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO CONSÓRCIO   

[Apenas se a contratada se apresentar como consórcio, incluir essa cláusula]  

  

16.1. É parte integrante deste Contrato a documentação comprobatória da constituição e o registro 

do consórcio, subscrito pelos representantes legais das empresas consorciadas, e em 

conformidade com as exigências estabelecidas no Edital. 

 

16.1.1. Documento formal para indicação da liderança do consórcio, no qual as empresas 

integrantes conferem amplos poderes à empresa líder para representá-las em todos os 

atos da execução deste Contrato. 

 

16.1.1.1. A empresa líder é responsável pela representação do consórcio junto ao 

Município de Belo Horizonte e aos demais consorciados, bem como junto a 

terceiros. 

 

16.1.2. Os termos da constituição do consórcio devem ser mantidos em conformidade com 

as exigências estabelecidas no Edital durante a vigência deste Contrato. 

 

16.1.2.1. É proibida a alteração da documentação comprobatória da constituição e o 

registro do consórcio sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

 

16.2. Todas as obrigações exigidas para a Contratada como empresa isolada equivalem para as 

empresas consorciadas e para o Consórcio. 

 

16.3. O objeto deste Contrato deve ser mantido de forma inalterável para a execução em consórcio 

de empresas. 

 

16.3.1. Deverá ser mantida a unicidade da solução completa. 

 

16.3.2. Não será admitido o fornecimento dos Módulos que compõem Solução Tecnológica - 

SIGRAH - (Gestão hospitalar e unidades de urgência, Gestão da rede ambulatorial e 

gestão da regulação em saúde), em separado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, 

não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

17.3. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

17.4. As relações entre a CONTRATADA e o Município de Belo Horizonte serão sempre por 

escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência dos serviços que 

deverão ser, imediatamente, confirmados por escrito. Para tal, conforme disposição legal 

deverá a CONTRATADA, nomear, formalmente, preposto. 
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17.5. A CONTRATADA deverá submeter, previamente, para aprovação do CONTRATANTE, 

qualquer substituição por motivos de faltas injustificadas, afastamentos médicos, doenças, 

afastamentos legais, férias ou qualquer outro motivo, seja temporário ou definitivo, dos 

profissionais envolvidos na execução do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá por 

conta e ônus da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DOS ANEXOS 

 

Vincula-se ao presente contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei nº 

8.666/93, as declarações previstas no Edital devidamente assinadas e recolhidas pelo 

CONTRATANTE e são anexos ao presente instrumento e dele fazem parte integrante: 

 

- Anexo I – Projeto Básico; 

  - ANEXO A – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Hospitalar/SIGRAH; 

  - ANEXO B – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Gestão Ambulatorial/SIGRAH; 

  - ANEXO C – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos 

Funcionais Módulo Regulação/SIGRAH; 

  - ANEXO D – Formulário de Apresentação da Situação dos Requisitos Não 

Funcionais Solução Tecnológica; 

- Anexo II – Interfaces da Solução; 

- Anexo III – Níveis de Serviços Acordados – SLA’s; 

- Anexo IV – Dados Estatísticos das Unidades de Saúde; 

- Anexo V – Relação de endereços das Unidades de Saúde que Serão Informatizadas; 

- Anexo VI – Catálogo de Tecnologia da Prodabel. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA: DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, 

 

........................................................................ 

Secretário(a) Municipal de ....................... 

 

 

...................................................................... 

Representante da Empresa 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
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ANEXOS DO CONTRATO 

 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

(TRANSCREVER O RESPECTIVO ANEXO DO EDITAL) 

 

 

ANEXO II – INTERFACES DA SOLUÇÃO 

 

(TRANSCREVER O RESPECTIVO ANEXO DO EDITAL) 

 

 

ANEXO III – NÍVEIS DE SERVIÇOS ACORDADOS – SLA’S  

 

(TRANSCREVER O RESPECTIVO ANEXO DO EDITAL) 

 

 

ANEXO IV – DADOS ESTATÍSTICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE 

 

(TRANSCREVER O RESPECTIVO ANEXO DO EDITAL) 

 

 

ANEXO V – RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO 

INFORMATIZADAS 

 

(TRANSCREVER O RESPECTIVO ANEXO DO EDITAL) 

 

 

ANEXO VI – CATÁLOGO DE TECNOLOGIA DA PRODABEL 

 

(TRANSCREVER O RESPECTIVO ANEXO DO EDITAL) 

 


