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TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

município de PLANALTO/PR

CREDENCIAMENTO

PROPONENTE:

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.

CNPJ: 05.982.200/0001-00

46 3225-8383 { 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inf.br
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PROCURAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços 002/2023

Pelo presente instrumento particular, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

E ASSESSORIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 05.982.200/0001 -00, com sede da cidade de Pato Branco,

Estado do Paraná, na Avenida Brasil, n® 922, Centro, por seu Sócio Administrador, Sr. Mauri César

Dengo, RG n° 5.238.704-3/SSP-PR, CPF r\° 761.581.289-53, nomeia e constitui seu bastante

Procurador, o Sr. Bruno Frey, brasileiro, solteiro, consultor de vendas, RG n° 9.854.195-0 SESP/PR,

CPF n° 077.957.599-71, a quem confere amplos poderes para representar a Outorgante, no que

se referir ao certame em referência, instaurado pelo Município de Planalto, com poderes

para tomar qualquer decisão durante todas as suas fases, assinar documentos, os envelopes

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N" 01) PROPOSTA TÉCNICA (N'' 02) e PROPOSTA DE PREÇO

(N® 03) em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os

esclarecimentos solicitados pelo PRESIDENTE, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes

ao certame, em nome da Outorgante.

Pato BrancQxJ<ã-de fevereiro de 2023.

E ASSESSORIA LTDA.IDS DESENVOLVIM

Dengo
Administrador

105.982.200/0001-001
IDS DESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro
[85501-057 - Pato Branco-P_y

46 3225-8383 j 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inf.br



2° Tabelionato de Notas
Rua Carumum, 327, Centro - Pato Branco-PR - (46) 3225-1246

Gabriel Loureiro da Rocha - Tabelião
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de lOS
DESENVOLVIMENTO Dg SOFTWARE E ASSESSORIA LTDfl

;SAR DENGQ 15783A7. Pato
16:59:44h. Emol.; RS5,35(VRC

representada oor MAURI

üranco-PR, 24 de fevereiro de
21

3

J,73), Funrejus: R$1,34, Se/o:
R30.16. Total: RS7,12.
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SiNREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerciai e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA Protocoio: PRC2214ie0180

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
41205128584

CNPJ

05.982.200/0001-00

Data de Ato Constitutivo

10/11/2003

Início de Atividade

15/11/2003

Endereço Completo
Avenida BRASIL, N® 922, SALA 01. CENTRO - Pato Branco/RR - CEP 85501-057

Objeto Social
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS, CNAE 62.03-1-00 DESENVOLVIMENTO E
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS CUSTOMIZÁVEIS, CNAE 62.02-3-00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
DA informação, CNAE 62.09-1-00 E ASSESSORIA EM SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNAE 47.51-2-01 CONSULTORIA EM
ANÁLISE DE SISTEMAS, CNAE 62.04-0/00

Capital Social
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Porte

Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador
MAURI CÉSAR DENGO 761.581.289-53 R$150.000,00 Sócio S
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador
FÁBIO MOSCHEN ANTUNES589.389.669-68 R$50.000,00 Sócio N

Término do mandato

Indeterminado

Término do mandato

Indeterminado

Dados do Administrador

Nome

MAURI CÉSAR DENGO

CPF

761.581.289-53

Término do mandato

ndeterminado

Último Arquivamento
Data Número Ato/eventos

31/08/2022 20226006603 ' 002 / 021 - ALTERACAÒ DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2023, às 15:42:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código JHGGTDQB.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretárlo(a) Geral

(yrr

C5571 dei
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IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 05.982.200/0001-00 NIRE 41205128584

12® ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

MAURI CÉSAR DENGO, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens,
nascido na cidade de Verê - PR no dia 03/05/1972, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Pato Branco/PR, na Rua Veraqueta, n° 74, Bairro Menino Deus, CEP
85.502-160 portador da Cédula de Identidade RG n° 5.238.704-3 expedido porSESP/PR
em 25/02/1988, e CPF n° 761.581.289-53, FÁBIO MOSCHEN ANTUNES, brasileiro,
casado com Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido na cidade de São Lourenço
D'Oeste - SC, no dia 16/07/1969, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de
Pato Branco - PR, na Avenida Brasil n" 360, Apto 102, Centro, CEP 85.501-071, portador
da Cédula de Identidade RG n° 4.230.465-4 expedido por SESP/PR em 13/12/1984, e
CPF n° 589.389.669-68, sócios integrantes da sociedade empresaria que gira sob a
denominação social de IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA
LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.982.200/0001-00, com sede a Avenida Brasil, n° 922, sala
01, Centro, CEP 85.501-057, Pato Branco - PR com seu Contrato Social devidamente

registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 412.05128584, por despacho
em sessão de 10/11/2003, e última alteração contratual realizada em 26/03/2019 sob n°
20190791322, resolvem por meio deste alterar seu Contrato Social e demais alterações
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL: Os
sócios entendem que é conveniente para o bom andamento da sociedade, e desde já
deixam definido que as participações nos lucros poderão ser desproporcionais às
participações de cada sócio no capital social, conforme autoriza o art. 1.007 da Lei 10.406
de 2002. Para deliberar sobre os valores e percentuais, os sócios realizarão reuniões
mensais ou trimestrais, nas quais serão discutidos os valores dos lucros que caberão a
cada sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NÃO CONCORRÊNCIA: Os sócios se comprometem,
durante a permanência como sócio, à:

a) não elaborar ou realizar atividades comerciais em concorrência com a IDS
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA;

NATO

BRANCO • M
tl«6) 322S-12

b) não aceitar emprego, trabalho ou firmar, contrato de prestação de serviços e/ou
parcerias, bem como, adquirir participação, de modo direto ou indireto, em qualquer
empresa ou entidade legal, na área pública, que realize atividades idênticas ou similares
à da empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA,
quais sejam: desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não
customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis, suporte
técnico, manutenção e outros serviços, em tecnologia da Informação, assessoria em
softwares e tecnologia da informação e consultoria em análise de sistemas.

c) não auxiliar qualquer empresa ou entidade legal, na área pública, independentemente
do modo, em concorrência para com a IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E

ESSORIA LTDA,

n áo Incentivar os clientes da empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
ASÍ ESSORIA LTDA a realizar, total ou parcialmente, negociações comerciais com

2 4 FEV. 202%,
,

jC- Vrf

^ ORKJINAt AHRESefTWaO"^,
^cv>aR*a lOuREiRO oa

CPf: 089.540.0*5-44 % •

á)

K
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IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 05.982.200/0001-00 NIRE 41205128584

12' ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

empresa ou entidade legal, na área pública, que realiza atividades idênticas ou similares
à IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA;

Parágrafo Primeiro: Entende-se por concorrência toda e qualquer atividade relacionada
ao objeto social da IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA,
bem como, as descritas no presente contrato social.

Parágrafo Segundo: Em caso de descumprimento por qualquer um dos sócios das
obrigações de não concorrência, este arcará com o pagamento de multa equivalente ao
valor de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento dos últimos 12 (doze) meses da
empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.

Parágrafo Terceiro: Os sócios reconhecem que as restrições contidas neste
instrumento sào justificáveis e necessárias para proteção dos interesses comerciais da
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. Os sócios também

reconhecem ter conhecimento de que a violação deste instrumento, além de culminar na
aplicação da multa prevista no §2°, poderá implicar em sanções de natureza cível e
criminal, nos termos do presente.

CLÁUSULA TERCEIRA - À vista da modificação ora ajustada, os sócios resolvem, por
este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a
partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado
às disposições da referida Lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a
ter a seguinte redação.

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 05.982.200/0001-00 NIRE 41205128584

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

V S lu yi

MAURI CÉSAR DENGO, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens,
nascido na cidade de Verê - PR no dia 03/05/1972, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Pato Branco/PR, na Rua Veraqueta, n° 74, Bairro Menino Deus, CEP
85.502-160 portador da Cédula de Identidade RG n° 5.238.704-3 expedido porSESP/PR
em 25/02/1988, e CPF n'' 761.581.289-53, FÁBIO MOSCHEN ANTUNES, brasileiro,
casado com Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido na cidade de São Lourenço
D*Oeste - SC, no dia 16/07/1969, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de
Pato Branco - PR, na Avenida Brasil 360, Apto 102, Centro, CEP 85.501-071, portador
da Cédula de Identidade RG n° 4.230.465-4 expedido por SESP/PR em 13/12/1984, e
CPF n° 589.389.669-68, sócios integrantes da sociedade empresaria que gira sob a

DENoTJPponiinação social de IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA
■pA, inscrita no CNPJ n° 05.982.200/0001-00, com sede a Avenida Brasil, n° 922, sala

Centro, CEP 85.501-057, Pato Branco - PR com seu Contrato Social devidamente
RAMURU. 3271 T

BRANCO . PR ^ '
(46) 3225-12460'!

CONFeRE COM O
ORH3W4AL APRESENTADO

^GASRíEt LOUREIRO DAROCHA
CPF: 0e9.S49.l>«S-4A

tabeliAo

th FEV 2023 stradona Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 412.05128584, por despacho
Qryy-

C359
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IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 05.982.200/0001-00 NIRE 41205128584

12® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

em sessão de 10/11/2003, e último arquivamento realizado em 26/03/2019 sob n°
20190791322, resolvem por meio deste consolidar seu contrato de acordo com as
cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob nome empresarial IDS
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA, e tem sua sede na
Avenida Brasil, n° 922, Sala 01, Centro. CEP 85.501-057.

Parágrafo Único - A sociedade poderá abrir ou fechar filial, ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais),
divididos em 200.000 (Duzentas mil) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada
uma, já integralizado e assim distribuído entre os sócios:

Sócios Cotas Valor (R$) %

MAURt CÉSAR DENGO 150.000 150.000,00 75,00%
FÁBIO MGSCHEN ANTUNES 50.000 50.000,00 25,00%

Total 200.000 200.000,00 100,00%

CLAUSULA TERCEIRA -0 Objeto social da sociedade consiste em:

Código CNAE Descrição da Atividade

não customizáveis

62.02-3-00 Desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis
62.09-1-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da

informação
47.51-2-01 Assessoria em softwares e tecnologia da informação
62.04-0/00 Consultoria em análise de sistemas

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Novembro de
2003, e seu prazo é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser creditadas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,
em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas
à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

S?ACARAMuRÍ|Ki»fÍ! . mas todos respondem solidariaqT^te pela integralização do capital social.
PATO BRANCO" PR ' i ... "

A 2.® TABELIONATO
U

T  PATO BRANCO - PR
6  FONE <«6)3225-1246
N

T

I

C 2 4 FEV. 2023

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas
'E.r*.0Jp5. 1. t _ t ... . . .

CPF: 069.540.048-44

TABELIÃO

^  r " 'OJNawnooa ais^a
V  CONFERE COM O fí IvHncd vwinn vn oqvxuv
_ ORiGinalapreSEntaOO / lOd 3QVai011N3lnV 30 0135 O
"iSABRIEl LOUREIRO CAROCF« 3wvui.yij..<aj.nv 3U U laa U

Felipe Wfeiden Do Nasdm»„,„
CFP,00.3,3,669.9r '° NI M - f c: P H
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IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 05.982.200/0001-00 NIRE 41205128584

12» ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio MAURI CÉSAR
DENGO, individualmente, com poderes e atribuições de gestão da mesma, autorizado o
uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão adminlstrador(es) quando for o caso
(art. 1071 e 1072 & art. 1078/2002).

CLAUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara sob as penas da Lei, de que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falímentar,

wX de prevarização, feita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

^  as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A 2."1ABEH0NAT01

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
OPORCIONAL: Os sócios entendem que é conveniente para o bom andamento

V ' ® deixam definido que as participações nos lucros poderão serÊ  FOHEt«)32^^roiorcionais às participações de cada sócio no capital social, conforme autoriza o
^ I rrii âd.: ̂  ^^da Lei .1Í1406 de 2002. Para deliberar sobre os valores e percentuais, os sócios■  24 FEV. 2023 A ) .

5  CONFERE co»^ ' S OQciJMeíiV^^ f-'OLHA I
^ ORIGINALAPRESWTAOg ISiíwrSjvIT t .•°GAef8aL0uR£iRoí^Rjz^ Felipe Weidfln í,

CPF: 089.540 oSe.áí-/--' ^ OFÍCIO / rrn

TADn
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IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 05.982.200/0001-00 NIRE 41205128584

12^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

realizarão reuniões mensais ou trimestrais, nas quais serão discutidos os valores dos
lucros que caberão a cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA NÃO CONCORRÊNCIA; Os sócios se
comprometem, durante a permanência como sócio, à:

a) não elaborar ou realizar atividades comerciais em concorrência com a IDS
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA;

b) não aceitar emprego, trabalho ou firmar, contrato de prestação de serviços e/ou
parcerias, bem como, adquirir participação, de modo direto ou indireto, em qualquer
empresa ou entidade legal, na área pública, que realize atividades idênticas ou similares
à da empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA,
quais sejam: desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não
customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis, suporte
técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, assessoria em
softwares e tecnologia da informação e consultoria em análise de sistemas.

o) não auxiliar qualquer empresa ou entidade legal, na área pública, independentemente
do modo, em concorrência para com a IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
ASSESSORIA LTDA;

d) não incentivar os clientes da empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
ASSESSORIA LTDA a realizar, total ou parcialmente, negociações comerciais com
empresa ou entidade legal, na área pública, que realiza atividades idênticas ou similares
à IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA;

Parágrafo Primeiro: Entende-se por concorrência toda e qualquer atividade relacionada
ao objeto social da IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA,
bem como, as descritas no presente contrato social.

Parágrafo Segundo: Em caso de descumprimento por qualquer um dos sócios das
obrigações de não concorrência, este arcará com o pagamento de multa equivalente ao
valor de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento dos últimos 12 (doze) meses da
empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

Parágrafo Terceiro: Os sócios reconhecem que as restrições contidas neste
instrumento são justificáveis e necessárias para proteção dos interesses comerciais da
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. Os sócios também
reconhecem ter conhecimento de que a violação deste instrumento, além de culminar na
aplicação da multa prevista no §2°, poderá implicar em sanções de natureza cível e
criminal, nos termos do presente.

iLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da cidade da Comarca de Pato Branco
S  quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

C>-

T  PATO BRANCO - PR
Ê  FONE. (46) 3226-1246

2 4 FEV. 20:

CONFERE C
ORIGINAL APRE

'GABRIEL LOUREiRC
CPf: 089.540.1

TABEUÃi
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IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 05.982.200/0001-00 NIRE 41205128584

12® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

E. por assim estarem justos e contratados, lavram, datam, e assinam o presente
instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo
em todos os seus termos.

Pato Branco - PR, 29 de agosto de 2022.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digitai

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RICARDO CÉSAR VIGNAGA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n" 048260, registrado em 03/09/2007,

inscrito no CPF n" 00479478961, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

r  , identificação pO(S)ASSINANTE(S)
CPF N" do Registro Nome

00479478961 048260 RICARDO CÉSAR VIGNAGA

CERTIFICO O REGISTRO Q) 31/08/2022 16:16 SOB 20226006603.

PROTOCOLO: 226006603 DE 30/08/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211531150. CMPJ DA SEDE: 05982200000100.
NIRE: 41205128584. CON EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/08/2022.

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTNARE E ASSBSSORIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÃRIO-GERAL

www.envresafacil.pr.gov.br

i f. RC/A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portaisy' IDO*
informando seus respectivos códigos de verificação.

JUNTA COMERCIAL

DOPARANA
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TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

município de PLANALTO/PR

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.

CNPJ: 05.982.200/0001-00

46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

C6P 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inf.br



município de planalto

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

CÓPIA

CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL

Eu, Diego Vinícius Ruckhaber, portadora do CPF ns 113.472.119-69, membro da CPI

conforme Portaria n2 005/2023, venho por meio deste, DECLARAR, conforme solicitação da

empresa ÍDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTVí/ARE E ASSESORIA LIDA, inscrita no CNPJ n®
05.982.200/0001-00, que a mesma encontra-se cadastrada em nosso sistema, com o cadastro

n2 14576-9 datado de 04/10/2017. Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da

data da emissão.

Por ser expressão da verdade o que acima consta, passo assinado a presente

declaração.

Planalto - PR, 16 de Fevereiro de 2023.

[a 2.•TABeUCM^ATOÔ'tí'í9•l^S
u  ruacaramuav.^?
T  PATO BRANCO«Wi
É  FONE 322S024&
N

CONFERF

Tabelionato de Notas
Exclusivo para

Autenticação ae Cópia

N FUU76693

DIEGO VINÍCIUS RUCKHABER

Membro da CPL Conforme Portaria ns 005/2023

00/0001-OÕl
IDS^ESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil. 922 - Centro

L8K01-057- Pato Branco -PRJ

■  - r5G6





MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO
ALVARÁ DE LICENÇA

PARA:

LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

nome/razAo social

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP

ENDEREÇO:
AV BRASIL 922 SALA 01 ( Localização atividade

^jjyig^pg/Desenvòlvimeritó g licehcianento de programas dê computador nào-customizàveis
Consultoria em tecnologia da informação

Suporte técnico., innnii<-Qnnait a rint-TT>a »qt-ví çna am. tscnologia da informação—-»—

CNPJ/CPF: AREA ÚTIL:
05.982.200/0001-00

ALVARÁ: 660/2003

'data EXPEDIÇÃO: 04/12/2003

260

PROCESSO N": 230

.00

275

CADASTRO CONTRIBUIf^: 230275-0

O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTO
EM LOCAL VISÍVEL DE FÁCIL ACESSO A FISCALIZAÇÃO

Mauro Jbs
Secretário Intc nnp

Secretaria

>àraii

anças

Rua Caramuru, 271. Centro . CEP 85.501-064 . Fone/Fax 46 3220.1544 w*7V/ ofttç>bi"2i:co.pr.gcv.ür

Qyy-

. C567





B«>eficiario

mdhxcípio is pato branco - PR

Tx LLF 2022 1 / 1

Dt. Documento

14/04/2022

Ag»cia/Còd. Benefictarw
2658f57984(M)

Verwimento

20/05/2022

Nosso Nimero

i4nnnnnni487i 3850-7

:sso>< »rA >06

•* LLF «73,40

:x Puhlie 23.67

'X Praxe .3 23.67

KMisaAo

■CCCTAL DO CXDADAO

Valor do Documento
520,74

f,)ISesconto

[-) Outras Dedtrcões

(+) Mora Ilutta/Juro

(+} Outros Acresc.

Valor Cobrado

ID5 DESENVOLVIMENTO DE SOmiARE E ASSESS
AV BRASIL 922
CENTRO DA CIDAIC PATO BRANCO - PR

CPP/CHPJt 05.962.200/0001-00
cadastro: 2302750

2  2022 7 0 ^

CAIXA 104-0 10495.79846 00000,100040 14871.385036 2 89910000052074
VencimentoLocal de Pagamento

cAxm xcmOMich rdbsu., casm LortRicas e c(»«aagoMOMrrM Mt o viaoe limcti
B«wfícÍano

NDKICiPIO 1 PATO BBARCO - PR CWPJ 76.995.448/0001-54
Dt Documento

14/04/2022
Uso Banco

Nr. Documento

Cartmra

RG

tioeda

R$

Espécie Doe.
CARNÈ

Aceite

N

DL Processam.

Tx LLP 2022 1 /

Instruções (T«ito de Responsabilidade do Beneficiário):
Ap6s o vencinento; issoH nfa

IfuLta de 2,0*

Juroa de 0,60% ao méa EMISSÃO PORTAI. I)íl'
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

2302150Cad: 2 -

Tx Prest.S

flW BMStt

20/05/2022
Agmia/Cód. Benefímário

2658/579840^

Mosso Núitero

14000(100148713650-7
Valor do Documento

520,74
[•)Oe&contõ

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
AV BRASIL

PATO BRANCO

[-) Outras Deduções
473,40 (e) Mora Mutta/Juro

23,67

{+) Outros Acresc.23,67

H Valor Cobrado
-pinT" rr

05.982.200/0001-00CPF/CNPJ:

85S01057

'i
i C

1/0001-oõ^
teENVOLVIftfiENTO
SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro
L85501-057 - Pato BrancjD • PR '

•  .-^0568





30
hom

Detalhe do pagamento - Boleto outros bancos

Dados da conta de débito

Agência/Conta; 1235A70060-4

Dados do pagamento

Empresa: IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA CNPJ: 05.982.200/0001-00

Código de barras: 10495798480000010004014871385036200000000052074

Nome do beneficiário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Razão social do beneficiário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Nome do banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF/CNPJ do beneficiário: 76.995.448/0001-54

ISPB: 00360305

Data de vencimento: 20/05/2022

CPF/CNPJ do pagador: 05.982.200/0001-00

Data do pagamento: 18/05/2022

Valor do boleto (R$): 520,74

Descontos (R$): 0,00

Juros {R$): 0,00

Identificação do comprovante: ALVARA

Nome do pagador:
yOLVÍMENTO DE

Status do pagamento

Valor do pagamento (R$)(5

N+|mero do lote:

rík/\ir\f\r\A /NrvN+ímsrodo lan+°ament#■200/0001 -0^^ „
ibS /pESENVOLVIMENTO

E SOFTWARE E
ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro
L85501-057-Pato Branco -PRJ

FTWAR

<

CD
cn

Etapa Data/ Horário Nome do Operador Código do
Operador CPF

Efetivação 18/05/2022 às 07:13:25 - - -

Autorização 09/05/2022 às 16:38:21 MAURI CÉSAR DENGO 868603632 761.581.289-53

Inclusão Online 09/05/2022 às 10:20:28 LAIS CARLA DA SILVA 818569410 089.270.039-42
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Bmrtctàrio

KOHXCÍPIO DE PATO BRAHCO - PR

TxLicSanit 2022 1 / 1

Dt. Documento

14/04/2022

Agêneia/Cód. Bencficiano
2658/579840-0

Vencimento

20/06/2022

Nosso Húnero

14000000148775450-0

> Lie San 195.04

SHISS&O

■CnlAL DO CZDiMAO

Valor do Documento

195,04
{-pesconto

[-) Outras Deduções

{4-i Mora Mutta/Juro

(4-) Outros Acrese.

(«) Valor Cftorado

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESS

AV BRASIL 922
CENTRO DA CIDADE PATO BRANCO - PR

CPF/CNPJ; 05.982.200/0001-00
Cadastro: 2302750

2 2022 9 0 1

CAIXA 104-0 10495.79848 00000.100040 14877.545062 1 90220000019504

Locai de Pagamento
EcalôHicA isDiitu., ckSAa iiortucus s coaaEsnmEBTU Mt o VKM incm

SenefieiáfiD

NDMlciPIO PB PAIO BBMICO - PR CHPJ 74.995.448/0001-54
Dt Documento

14/04/2022
U»o Banco

Nr. Documento

Carteira

RG

lloeda

R$

Espécie Doe.
CARKÊ

Aceite

N

Dt Processam.

TzLicSanlt 2022 1 /

tnstniçÕes fTexto de ResponsaUHdade do Bcnefitív»):
J^6s o veneiawnto: t* llc San

Multa da 2,0%

Juxos da 0,60% ao mAs EMISSÃO PORTAL DO CIDADÃO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

195,04

Cad: 2 -

»V BWtfH

2302750

Vencimerto

20/06/2022
AgênciaiCád. Beneficiário

2658/579840-0

Mosse Núnero

14000000148775450-0
Valor do Doetanento

195,04
[•pesconto

H Outras Oedupoes

(4) Mora lluHa/Juro

{■f) Outros Aeresc.

(s) Vaior Cobrado

Pagador
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

AV BRASIL

PATO BRANCO 85501057

CPF/CNPJ: 05.982.200/0001-00

wüoaautco

0/0001-OÕl
DESENVOLVIMENTO

SOFTWARE E
ASSESSORIA LTDA

01-057

«  . -0570





30
horas

Detalhe do pagamento - Boleto outros bancos

Dados da conta de débito

Agência/Conta: 1235/70060-4

Dados do pagamento

Empresa: IDS D SOFTWARE E CONSULT LIDA CNPJ: 05.982

Código de barras: 10495798480000010004014877545062190220000019504

Nome do beneficiário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Razão social do beneficiário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Nome do banco: 104 ■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF/CNPJ do beneficiário: 76.995.448/0001-54

ISPB: 00360305

Data de vencimento: 20/06/2022

CPF/CNPJ do pagador: 05.982.200/0001-00

Data do pagamento; 06/06/2022

Valor do boleto {R$): 195,04

Descontos (R$): 0,00

Juros (R$): 0,00

Identificação do comprovante: LICENçA SANITARIA

I^S DESENVOLVIMENTO DENome do pagador. soFTWAR

Valor do pagamento (R$): 195,04

N+lmero do lote: 572588160

N+|mero do ian+°amento: 000222

Boletos eietr+|nicos (DDA): Sim

00/0001-oõi

Status do pagamento

DESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro

Etapa Data/ Horário Nome do Operador
Código do

Operador
CPF

Inclusão Online 03/06/2022 às 09:00:17 LAÍS CARLA DA SILVA 818569410 089.270.03942

L85501-057- PatoBranc» -P^

CA





^ MUNICÍPIO DE

à PATO BRAKCO
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Fiscalização e Tributação

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a quem interessar possa que, nos termos do artigo

120, parágrafo único, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 001/98), a

obrigatoriedade de renovação do Alvará de Licença para os estabelecimentos localizados

no território deste Município ocorre apenas nas hipóteses de mudança de atividade ou

transferência de local de funcionamento.

Caso contrário, e enquanto o estabelecimento permanecer em atividade considera-

se válido, por tempo indeterminado, o mesmo Alvará de Licença expedido por ocasião da

sua inscrição inicial.

A prova de inscrição do contribuinte junto a municipalidade é feita através da cópia

do alvará e a comprovação do pagamento da Taxa de Verificação e Regular

Funcionamento do exercício, sendo válido até o vencimento da taxa do exercício seguinte.

E por ser a expressão da verdade, firma-se a presente Declaração.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aos dezessete

dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

A 2.*''AnElt>»AT0 0É
u  niiACA-íAMuau. JJ?
T  (SATO áKANCO;
'  FOSE(46)322/

N

2 7 FEV.

CONFERE
!  ORiT.tNAi APPF5>I

i .., rjéRfíAKÂ.VC/

'FüNâRPi-M

Tabelionato de Notas
Exclusivo par& ''

Autenticação ae Cópia

FUU76738

(Julií Rebonatto

Chefe de Tributação e Fiscalização

www.patobranco.pr.gov.br

Divisão de Fiscalização e Tributação 46 3220.1516 / 3220.1577 FiscalizacaQ@patobranco.pr.gov.br
Rua Caramuru, 271, Centro • CEP 85.501-060 • 46 3220.1544 • Pato Branco • PR

C572
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13/02/2023 09:41 aboutiblank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO OE INSCRiÇAO

05.982.200/0001-00

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10/11/2003

NOME EMPRESARIAL

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATTVtDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizávels

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.09-1-00 • Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.04-0-00 • Consultoria em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV BRASIL

NUMERO

922

COMPLEMENTO

SALA 01

CEP

85.501-057

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PATO BRANCO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO'
IDSiglDS.INF.BR

TELEFONE

(46) 3225-8383/ (46) 3025-9950

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/11/2003

MOTIVO OE SmjAÇÂO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/02/2023 às 09:41:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

cr

8bout:blank 05731/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.982.200/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvvw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:02 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2023.

Código de controle da certidão: B4AE.C6A7.FEF4.4C4A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0574



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N*' 029423708-43

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.982.200/0001-00
Nome: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

0^

Página 1 de1

Emltído via In^wet PúbHca (13/D2/2023 09:47:17)
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MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CODIGO..

NOME

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
CEP

MUNICÍPIO

5982200000100

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP

05.982.200/0001-00

BRASIL , 922 - CENTRO DA CIDADE
85501057

PATO BRANCO UF: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima
identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE
SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente
data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dividas posteriormente constatadas,
mesmo referente a periodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em; 13/02/2023.

Válida até: 14/05/2023.
Ano da Certidão

Número da certidão

Código de autenticidade da certidão

2023

0009205

382750592382750

Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal

Pato Branco - PR em, 13 de Fevereiro de 2023.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

cr

PREFEITURA DE PATO BRANCO - Rua Caramuru, 271, Centro, 855014)64

http://www.patobranco.pr.gov.br
^



13/02/2023 09:54 Consulta Regularídade do Empregador

Voltar Imprimir

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

05.982.200/0001-00

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

AV BRASIL 922 SALA 01 / CENTRO / PATO BRANCO / PR / 85501-057

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
1, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021200410177245174

Informação obtida em 13/02/2023 09:55:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa;
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 05.982.200/0001-00

Certidão n°: 6625389/2023

Expedição: 13/02/2023, às 09:57:57

Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.982.200/0001-00,

NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

cr

Dúvidas e sugestões: cndt@tst-jus.br

•  C578



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

Rua Mana Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00

Tel.: (46) 3224-2414
E-mail; cartoriodístríbuídorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE

JURAMENTADOS: DILMARALUIZIO VERONESE

JULIANO VERONESE

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório,
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 05.982.200/0001-00, no período corppreendido desde 14/12/1960, data de
instalação deste cartório, até a presente dat

PATO BRANCO/PR, 01

DILMAR ALUI

eiro de 2023
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VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00

Tel.: (46) 3224-2414
E-mail: cartoriodistributdorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSOANTONIO VERONESE
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE

JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guar
da neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 05.982.200/0001-00, no período compreendido desde 14/12/1960, data de
instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR. 01 de F

DILMAR ALUIZIO

V
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Dirso Antonio Veronesr:
Titular

ca^o

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCÜMENT



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
EST.\DO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CÓPIA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que a Empresa IDS
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°

u  com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na Avenida
I  lâBrakil. n° 922, Sala 01, Centro, presta ao Município de São José dos Pinhais, pessoa jurídica
T

1 2^ F
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n® 76.105.543/0001-35, presta sen/iços

especializados relativos á atividade de prestação de sen/iços de desenvolvimento,

Implantação, manutenção e suporte técnico de software destinado ao apoio, ao suporte e à
das atividades de prestação de serviços da saúde.

/

Segundo estimativa do IBGE para no ano de 2021, o Município de São José dos

ihais possui população de 334.620 habitantes.

. Tabelionato de Notas
Exclusivo para

Autenticação ae Cópta

FUU76696

Atestamos que o Software é utilizado de forma simultânea por mais de 700 (setecentos)

uáríos e se encontra Implantado em 45 (quarenta e cinco) unidades de atendimento, estando

utilização ininterruptamente pelo Município desde 18 de novembro de 2013, e que dispõe

das seguintes funcionalidades/módulos:IDS Saúde, Mais Saúde Cidadão, Painel Eletrônico ,

Bl-Business Intelügence, IDS Vigilância, Saúde Transparente, Teleatendimento, IDS AD Saúde,

AD Endemias, Agendamento, Atendimento, Odontologia, Hospitalar, Programas, Alta

Innunízaçâo, Estoque, Epidemiologia, Saúde da Família. Laboratório,
0^^ Certificação Digitai, Geral, Ouvidoria, Preventivos de Câncer, Controle de Ambulância (SAMU),

CME, C.C.I.H, Centro Cirárgico, S.A.M.E, Vigilância Ambiental, Faturamento, Agência

Transfüslonal, Vigilância Sanitária, Suporte Presenciai, SMS, UPA e IDS Gestor.

Os dispositivos móveis ofertados utilizam padrão Android para cadastramento da

população, funcionando independente de conexão, exportam os dados para o SIAB ee-SUS

SISAB, bem como para o módulo Vigilância Sanitária, em que os agentes registram suas

visitas aos estabelecimentos.

Atestamos, ainda, que os serviços relatados no presente atestado vêm sendo prestados

de forma satisfatória, de acordo com o cronograma estabelecido, obedecendo aos requisitos de

qualidade estabelecidos no respectivo Contrato, nada podendo ser obsen/ado até a presente

a desabone comercial ou tecnicamente.

105/9^.200/0001-001
IDS DESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro

L8^5501-057- Pato Branco -PÇj

São José dos Pinhais, 11 de outubro de 2022

Carlos Eduardo de Oliveira Ramos

Assessor de Projetos/Gestor de Contrato

e-mail: car1os.ramos@sjp.pr.gov.br

ícula n° 14067
Secretaria Murucipal de Plane^mento

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais - Paraná CEP 83030-720 Fone: (41)3381-6800
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Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
ESTADO DO PARANÁ

CÓPl^
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que a Empresa IDS

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o rf

05.982.200/0001-00, com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na Avenida

Brasil, 922, Sala 01, Centro, presta ao Município de São José dos Pinhais, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n® 76.105.543/0001-35, serviços

técnicos especializados relativos à licença de uso, implantação, treinamento, manutenção,

suporte técnico remoto e customização de Software de Gestão Pública de Assistência

Social.

Segundo estimativa do IBGE para no ano de 2021, o Município de São José dos

Pinhais possui população de 334.620 habitantes.

Atestamos que o Software é utilizado de forma simultânea por mais de 150 (cento e

cinqüenta) usuários e se encontra implantado em 20 (vinte) unidades de atendimento,

estando em utilização ininterruptamente pelo Município desde 27 de novembro de 2014, e

que dispõe das seguintes funcionalidades/módulos: IDS Social, Cadastros Gerais.

Dashboards, Agendamento, Atendimento, Cursos, Importações, Unificações, Estoque,

Relatórios, Mapas das Informações Socioassistenciais e índice de Vulnerabilidade Social.

Atestamos, ainda, que os serviços relatados no presente atestado vêm sendo

prestados de forma satisfatória, de acordo com o cronograma agtahoioHHft
A ?• íAr-ftir.-.ATort Nt>f<kS

requisitos de qualidade estabelecidos no respectivo Contrato, nada podei i8o

até a presente data que a desabone comercial ou tecnicamente.
FONE .«éíijavtjAC

Z 4 FEV.

São José dos Pinhais, 11 de outubro de 2022.

fÕ5.9é2.200/0001-001

ROCtiA

IDS DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE E
ASSESSORIA LTDA

TabefionaftjR Notas
Exclusivo para

Autenücação ae Cópia

NFUU76695

Av. Brasil, 922 - Centro / CãHos Eduardo de Oliveira R^os
storde^or^ato Branoo - PR l^ssessor de Projetos/Gestor ontr1^1-057-

Cf

\  A.mail- rarinfi ramnfi^sín i

ato

e-mail: carlos.ramos@sjp.pr:gov.br

eira Ramos

Matrícula n* 14067
Secretaria Munic^t de Ptanetamente

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais - Paraná CEP 83030-720 Fone: (41)3381-6800

0582



inteligência
em gestão
pública

DECLARAÇÃO DE FABRICANTE DE SOFTWARE

Ao

Município de Planalto
A/C Comissão Permanente de Licitações

Planalto - PR

Ref.: Tomada de Preços n^ 002/2023

Pelo presente instrumento, a empresa IDS DESENNVOLVIMENTO DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.982.200/0001-00, com sede em Pato Branco, Estado do Paraná, na Avenida Brasil, n° 922, Sala 01,

Centro, por intermédio de seu Sócio Administrador, Sr. Mauri César Dengo, brasileiro, casado, RG n°
5.238.704-3/SSP-PR, CPF n° 761.581.289-53, DECLARA, nos termos Lei Federal n° 9.609, de 19 de

fevereiro de 1998, e para os fins do disposto no subitem 4.1.4.2 do Edital do certame em referência,
que é fabricante de todos os softwares ofertados ao Município de Planalto no âmbito do
procedimento licitatório em referência, sendo detentora, com exclusividade, dos direitos de
propriedade intelectual a eles relativos e que está credenciada a prestar os serviços de implantação,
instalação, treinamento, manutenção, suporte técnico e customização relacionados aos referidos
softwares.

E por ser esta a expressão da verdade, firma a presente.

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2023.

IDS DESENVOLVIM /ARE E ASSESSORIA LTDA.

Dengo
íio Administrador

fÕ5.982.200/0001-0Õl
IDS DESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro
[85501-057 - Pato Branco-PRJ

46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inLbr
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo N°: BR512021001083-3

o Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de
computador, válido por 50 anos a partir de 1® de janeiro subsequente à data de 02/07/2016, em conformidade com o
§2®, art. 2® da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: IDSSAUDE Sistema Integrado de Gestão de Saúde Pública

Data de publicação: 02/07/2016

Data de criação: 02/07/2015

Títular(es}: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

Autor(es): MAURI CÉSAR DENGO

Linguagem: DELPHI; HTML; JAVA; PL / SQL; JAVA SCRIPT; SQL; XML; CSS; POSTGREE SQL; JSON; T-SQL;
JQUERY

Campo de aplicação: lN-02: SD-Ol; SD-02: SD-05; SD-Oe; SD-07: SD-08; SO-IO; SD-11 '

Tipo de programa: AP-01; AT-Ol; AT-06; GI-01; GI-04; GI-05; GI-06; GI-07: IA-02: SO-07; TI-01 yi.

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:
bc0222a97b899fl44787ddld212d7a425901fa02b6343dcl8fe59dbeb376689394c9253e42bbe9475ba7547a42cfda575d
329914ab284388clcf4138367d8f76

Expedido em: 25/05/2021

Aprovado por:

Carlos Alexandre Fernandes Silva

Chefe da DIPTO

0584
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES. PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo N®: BR512021001178-3

o Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de
computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 18/02/2021, em conformidade com o
§2®. art. 2® da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

■  f !

Título: IDSSocial Sistema de Gerenciamento de Assistência Social

Data de publicação: 18/02/2021

Data de criação: 02/07/2017

ritular(es}; IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

Autor(es): MAURI CÉSAR DENGO ^ ' V
e  :

Linguagem: HTML; JAVA; PL / SQL; JAVA SCRIPT; SQL; PYTHON; XML; CSS; POSTGREE SQLi-XHTML; JSON;
NODEJS; OUTROS

-  . -

Campo de aplicação: AN-02; AN-03; PR-02: PR-03 v^"

Tipo de programa: AP-Ol; AT-06: GI-01; GI-04: Gi-OS; GI-06: GI-07: SO-07 ,

Algoritmo hash: SHA-512 ^ ,. ..v

Resumo digital hash: .
3bead7a64ea998057d6805a89ef276f6842d8f582119508fb50b9e5a5f2e06ab93ff2ae0730bb0744caa3438c04676a99cc

e62eebcc81d09911d47ac0f9078e3 : '

Expedido em: 08/06/2021 ,

Aprovado por:

Carlos Alexandre Fernandes Silva

Chefe da DIPTO

0585



inteligência
em gestão
pública

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE

Ao

Município de Planalto

A/C Comissão Permanente de Licitações

Planalto - PR

Ref.: Tomada de Preço n^ 002/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA., inscrita

no CNPJ n° 05.982.200/0001-00, com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na Avenida

Brasil, n° 922, Sala B, Centro, por seu Sócio Administrador, Sr. Mauri César Dengo, brasileiro, casado, RG

n° 5.238.704-3/SSP-PR, CPF n° 761.581.289-53, DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins, que

assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que foram apresentados

e pela compatibilidade dos programas propostos com os requisitos técnicos exigidos no Termo de

Referência - Anexo I.

Por ser verdade, firma a presente.

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2023.

c/

D

46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00

IDS DESENVOLVIMENTO ErSonWARE E ASSESSORIA LTDA.

iri César Dengo

^io Administrador

fÕ5.982.200/0001-0Õl
IDS DESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro
[85501-057 - Pato Branco-PR |

www.ids.inf.br r- n n
*  C58b
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inteligência
em gestão
pública

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

Ao

Município de Planalto

A/C Comissão Permanente de Licitações

Planalto - PR

Ref.: Pregão Eletrônico n** 002/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.,

inscrita no CNPJ n° 05.982.200/0001-00, com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na

Avenida Brasil, n° 922, Sala B, Centro, por seu Sócio Administrador, Sr. Mauri César Dengo, brasileiro,
casado, RG n° 5.238.704-3/SSP-PR, CPF n° 761.581.289-53, DECLARA, expressamente, que se sujeita

às condições estabelecidas na Tomada de Preços n° 002/2023, em consideração e nos respectivos
anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo
licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra e/ou os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total
concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto da presente
licitação.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo
2° e art. 97 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade, firma a presente.

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2023.

cT

IDS DESENVOLVIMENTO Dt^OFTVW E ASSESSORIA LTDA.
Mauri César Di^go -^òào Administrador

ÍÕ5^2.200/0001-0Õ1
IDáDESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil; 922 - Centro
1^501-057 - Pato Branco-PR |

46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro
CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.id5.inf.br



inteligência
em gestão
pública

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7'', XXXIIL DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ao

Município de Planalto

A/C Comissão Permanente de Licitações

Planalto - PR

Ref.: Tomada de Preço n^ 002/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.,

inscrita no CNPJ n° 05.982.200/0001-00, com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na

Avenida Brasil, n° 922, Sala B, Centro, por seu Sócio Administrador, Sr. Mauri César Dengo,

brasileiro, casado, RG n° 5.238.704-3/SSP-PR, CPF 761.581.289-53, DECLARA, sob as penas da

lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei Federal n° 9.8S4, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito

anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos,

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser verdade, firma a presente.

Pato Brancor20 defev

LVMEN

de 2023.

IDS DESENV

I
46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00

S0fTWARE E ASSESSORIA LTDA.
lauri táesar Dengo

^Sócio Administrador

fÕS.982.200/0001-00'
IDS DESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE E

ASSESSORIA LTDA

Av. Brasil, 922 - Centro
1^501-057 - Pato Branco-PR j

www.ids.inf.br

I C588



inteligência
em gestão
pública

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE LEGAL E DADOS SOBRE A EMPRESA

Ao

Município de Planalto

A/C Sr(a). Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Planalto - PR

Ref.: Tomada de Preço n** 002/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.,

inscrita no CNPJ n° 05.982.200/0001-00, com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na

Avenida Brasil, n° 922, Sala B, Centro, que o seu responsável legal é o Sr. Mauri César Dengo,
brasileiro, casado, RG n° 5.238.704-3/SSP-PR, CPF n° 761.581.289-53.

Declara ainda outros dados da empresa:

• Nome Fantasia: Não possui

• Ramos de Atividade:

^ Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
^ Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática; e
^ Consultoria em tecnologia da informação.

Por ser verdade, firma a presente.

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2023.

c/

IDS DESENVOLVIM

Mauri C

/ARE E ASSESSORIA LTDA.

íngo - Sócio Administrador
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Ao

Município de Planalto

A/C Comissão Permanente de Licitações
Planalto - PR

Ref.: Tomada de Preço n^ 002/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA., inscrita

no CNPJ n° 05.982.200/0001-00, com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na Avenida

Brasil, n° 922, Sala B, Centro, por seu Sócio Administrador, Sr. Mauri César Dengo, brasileiro, casado,

RG n° 5.238704-3/SSP-PR, CPF n° 761.581.289-53, DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins,

de que essa empresa recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento

de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente

licitação.

Por ser verdade, firma a presente.

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2023.

IDS DESENVOLVINjfENTO

I
46 3225-8383 j 46 99925 0069
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CNPJ 05.982.200/0001-00
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TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL

Ao

Município de Planalto/

A/C Sr(a). Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Planalto - PR

Ref.: Tomada de Preço n° 002/2023

Prezados Senhores,

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo

186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa IDS
DESENNVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA., pessoa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.982.200/0001-00, com sede em Pato Branco, Estado
do Paraná, na Avenida Brasil, n° 922, Sala 01, Centro, abaixo assinada participante da licitação
Tomada de Preços n° 002/2023, na modalidade Tomada de Preço, "RENUNCIA", como

renunciado não tem ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua
inabilitação ou habilitação de outros proponentes quanto à documentação, e concordando, em
conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes
seguintes dos proponentes habilitados. O representante da empresa, ainda declara que tem
conhecimento das conseqüências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos
legais.

Por ser verdade, firma a presente.

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2023.

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.

Bruno Frey

Representante Credenciado
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TOMADA DE PREÇO 002/2023

município de planalto/RR

PROPOSTA TÉCNICA

PROPONENTE:

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.

CNPJ: 05.982.200/0001-00

Qrr
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PROPOSTA TÉCNICA

Ao

Município de Planalto
A/C Comissão Permanente de Licitações

Planalto - PR

Ref.; Tomada de Preços n° 002/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Nome da Empresa: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.
CNPJ: 05.982.200/0001-00 Inscrição Estadual: Isenta

Representante e Cargo: Mauri César Dengo, Sócio Administrador
RG 5.238.704-3/SSP-PR CPF n° 761.581.289-53.

Endereço: Avenida Brasil, n° 922, Centro, Pato Branco/PR, CEP 85.501-057

Telefone: 46 3225 8383 e-mail: comercial@ids.inf.br

2. RELATÓRIO DE ESPECIFICACAÇÕES TÉCNICAS

AGENDAMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ATENDE
NAO

ATENDE

Possibilitar a configuração de agendas de consultas por período, dias da semana e intervalo

de horário. Possibilitar a configuração de consultas por horário (conforme tempo de
atendimento) ou quantidade, por motivos de consultas específicos, todos ou exceto

informados.

✓

Possibilitar definir horário de atendimento específico para unidade de saúde ou todas. ✓

Permitir definir agenda de exames com data e horário inicial e final e os dias da semana da
realização dos mesmos. Deve ser possível também criar agenda com a quantidade de
exames a serem atendidos ou quantidade por tempo de atendimento.

✓

Possibilitar configurar o horário para todos os exames ou examesespecíficos. Possibilitar

definir horário de atendimento específico para unidade de saúde ou todas.
✓

Deve permitir distribuir as vagas para exames e consultas através dadefiniçâo da

quantidade de pacientes estão vinculados a cada unidade de saúde.
V

Possibilitar a configuração de cotas de consultas e exames por quantidade e/ou valor orçado

para o período. Possibilitar configurar cotas de consultas e exames por unidade de saúde

de atendimento, convênio, profissional, especialidade ou exame, motivos de consultas
específicos ou exceto informados.

✓

Permitir iqnorarvaqas de cotas para aqendamento e autorizaçãorealizada por sobra. ✓

Controlar feriados bloqueando aqendamentos de consultas e exames para a data. ✓

Permitir acompanhar via iog de sistema as principais ações realizadas pelo serviço de

aqendamento automático.
y

Conforme o motivo do cancelamento de atendimento de consultas e/ou exames possibilitar
o retorno de cota para utilização em novo aqendamento.

y

Possibilitar restringir via configuração os dias úteis de antecedência paracancelamento de

aqendamentos conforme definido pelo município.
y

46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro
CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.lds.inf.br ^ «

I  059



ííDl
inteligência
em gestão
pública

Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório ouprestador de serviços

definindo os convênios pelos quais cada exame é realizado.
✓

Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo de idadepara agendamentos

de usuários por especialidade de cada profissional.
✓

Possibilitar o controle das salas de atendimentos de consultas e exames por horário

imprimindo nos comprovantes para orientação dos usuáriosno atendimento.
✓

Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de saúdeespecífíca ou para qualquer

outra unidade de saúde, respeitando parâmetros previamente definidos, como central de

agendamentos.

Possibilitar realizar agendamentos de consultas através de encaixe quando horários

disponíveis esgotados, definindo uma data e horário para o encaixe. Possibilitar também

configurar e realizar encaixes pendentes para realizar posteriormente a autorização do

encaixe.

✓

Possibilitar realizar agendamentos de exames através de encaixe,permitir acesso ao encaixe

mediante privilégio especial, realizar encaixe para múltiplos exames.

Possibilitar identificar os agendamentos de exames realizados por encaixe. ✓

Possibilitar o bloqueio de horários de agendamentos de consultas por unidade de saúde

de atendimento, profissional, especialidade, período eintervalo de horário.
✓

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de consultas pertencentes a bloqueios

cadastrados sendo realizados automaticamente ou por confirmação conforme definição de

critério.

✓

Possibilitar o bloqueio dos horários de agendamentos de exames porunidade de saúde

de atendimento, exame período e intervalo de horários.
✓

Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de exames pertencentes a bloqueios

cadastrados sendo realizados automaticamente ou porconfirmação conforme definição de

critério.

✓

Possibilitar agendamentos de consultas selecionando especialidade,profissional ou unidade

de saúde. Possibilitar infomnar motivo da consulta e unidade de saúde de origem.
✓

Possibilitar o agendamento de consultas Informando um dos convênios vinculados ao

profissional na unidade de saúde.
✓

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de consultas definindo

profissionais e unidades de saúde com necessidade de controle.
✓

Possibilitar o bloqueio de agendamentos de reconsultas quando não existir consulta

anterior em período parametrizado.
✓

Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de exames definindo
unidades de saúde com necessidade de controle.

✓

Possibilitar o agendamento de procedimentos por sessões informando quantidade e

distribuindo automaticamente as datas e horários de agendamento das sessões conforme

disponibilidade. Considerar cotas de agendamentos disponíveis.

✓

Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando motivo. ✓

Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias de

agendamentos conforme capacidade e agendamentos |á realizados por profissional e exame.
✓

Consistir e visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os saldos

das cotas cadastradas para o período do agendamento.
✓

I
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Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na última consulta

ou exame agendado.
✓

Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a assinatura do agendador. y

Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e exames com código de barras
que identifique unicamente o agendamento.

y

Possibilitar o registro de recomendações para consultas e exames porunidade de saúde

de atendimento. Possibilitar o complemento de recomendações para exames.
y

Possibilitar a transferência de agendamentos de consultas e exames por unidade de saúde,

profissional ou exame, unidade de saúde de origem, data e horário Informando a unidade de

saúde, profissional, especialidade e horário de destino consistindo a disponibilidade de

horários e cotas. Considerar os períodos de bloqueios de agendas de profissionais e

exames.

y

Possibilitar o controle das listas de espera de consultas por especialidade, profissional e

unidade de saúde identificando usuário,unidade de saúde de origem, profissional solícitante

e prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação de inclusão em lista de espera.

y

Possibilitar o controle das listas de espera de exames por exame e unidade de saúde

identificando usuário, data e horário de inclusão, data de solicitação, unidade de saúde de

origem, profissional solicitante e prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação de

inclusão em lista de espera. Identificar data de baixa e motivo de cancelamento conforme

situação da lista de espera.

y

Possibilitar a importação de usuário da lista de espera nos agendamentos de consultas e
exames. Possibilitar a baixa ou exclusão dos usuários na lista de espera ao obter o

agendamento ou autorização de consulta ou exame.

y

Controlar cada etapa dos usuários em lista de espera identificando data,horário, responsável,

prioridade, situação e agendamento realizado.
y

Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera somente pela unidade de

saúde de origem do usuário ou por unidade central deaqendamento.
y

Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera. y

Possibilitar incluir e controlar anexos por pacientes para regulação a partir das listas de

esperas.

y

Possibilitar configurar a gravação dos anexos das listas de esperas em banco de dados
externos.

y

Possibilitar configurar por exame ou por cbo-s quais documentos (anexos) serão

permitidos para utilização nas listas de esperas, permitindo também definir sua

obrigatoriedade de inserção.

y

Possibilitar visualizar os anexos dos pacientes das listas de esperas nos agendamentos e
autorizações.

y

Possibilitar visualizar os anexos dos pacientes das listas de esperas nos estágios de
atendimentos (recepção, triagem e atendimento).

y

Possibilitar visualizar o histórico completo de documentos anexados e digitalizados. y

Possibilitar configurar o sistema para não exigir prioridades nas listas de esperas. y

Possibilitar visualizar/identificar pacientes que possuem e não possuemprioridade definida
dentro da lista de espera, diferenciando suas posições na lista.

y

Possibilitar que os médicos reguladores definam a prioridade dospacientes que não
possuem a mesma informada dentro da lista de espera.

y
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Possibilitar restringir reconsuítas de pacientes nas listas de espera de consultas para que

seja informado um profissional específico.
✓

Possibilitar a autorização de consultas e exames para prestadores externos informando

prestador, profissional e especialidade ou exame, data e horário. Possibilitar informar o

convênio para faturamento mostrando os respectivos valores dos procedimentos autorizados.
Possibilitar determinar a validade de autorizações conforme profissional ou exame.

✓

Possibilitar limitar a quantidade de autorizações de exames para cada usuário em um período

determinado. Consistir a existência de cotas disponíveis conforme a unidade de saúde de

atendimento e o critério definido na cota.

✓

Possibilitar cadastrar pacientes informando a CID nas listas de esperas de consultas e

exames, aqendamentos de consultas e exames e nasautorizações de consultas e exames.
✓

Possibilitar sugerir a CID do paciente cadastrada nas listas de esperasdurante o processo

de agendamentos e autorizações (consultas e exames).
✓

Possibilitar nos estágios de atendimento (recepção, triagem e consultas)su9erir a CID quando
0 paciente possui CID já cadastrada através das listas de esperas.

V

Possibilitar realizar via serviço agendamentos automáticos de pacientes a partir das listas de

espera de consultas e exames.
✓

Disponibilizar ambiente que permita configurar especialidades e exames com parâmetros para

realização de agendamentos automáticos. Possibilitar identificar de maneira individual ou

todas as especialidades e exames desejáveis para agendamento automático.

✓

Possibilitar configurar o horário de início que o serviço de agendamento será executado. ✓

Mostrar o número total de pacientes que estão pendentes na lista de espera por

especialidades para programação do agendamento automático.
✓

Mostrar o número total de pacientes que estão pendentes na lista de espera por exames
para programação do agendamento automático.

✓

Possibilitar configurar especialidades e exames com dias limite e diasúteis de antecedência

para realização dos agendamentos automáticos.
✓

Possibilitar definir quantidade limite de agendamento automático diários que o sistema vai

realizar.
✓

Permitir configurar o agendamento automático como central de regulação possibilitando

identificar a origem que será sugerida para agendamento automático, podendo manter a
origem da lista de espera ou tentar agendar como central de agendamentos.

✓

Possibilitar realizar agendamentos automáticos de pacientes pendentesna fila de espera,

respeitando prioridade e posição das listas de espera.
✓

Permitir localizar os registros de agendamentos de consultas e exames realizados pelo
serviço de agendamento automáticos.

✓

Possibilitar realizar o cancelamento automático dos pacientes agendados, possuir
ambiente para configurações dos parâmetros necessários para realizar o cancelamento

automático.

Permitir acompanhar via log de sistema as principais ações realizadas pelo serviço de

agendamento automático.
✓

Possibilitar a realização do cancelamento automático dos agendamentos por unidade de
saúde.

✓

I
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Permitir acompanhar via log de sistema as principais ações realizadas pelo serviço de

cancelamento automático.
✓

Permitir configurar o motivo padrão de cancelamento via serviço automático. /

Possibilitar realizar a transferência automática de cotas de agendamentos, possuir ambiente

para configurações dos parâmetros necessários para realizar a transferência automática de
cotas.

✓

Possibilitar configurar quais unidades de saúde terão suas cotastransferidas automaticamente. ✓

Possibilitar controle de protocolos para regulação, permitir arquivamento de documentos dos

pacientes que são mantidos na unidade de saúde, permitir realizar o cadastro do locai de

arquivamento, permitir controlar os protocolos e acompanhamento de suas movimentações.

✓

Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do usuáriopor tipo de

agendamento (consultas médicas, consultas odontológicas, exames, sessões, transportes e

apoios).

✓

Permitir configurar individualmente o cadastro das unidades de saúde para controlar limite de

gastos dos municípios.
✓

Possibilitar configurar limite de controle de gastos individualmente por unidade de saúde. ✓

Possibilitar que o gestor realize uma programação anual identificandomês a mês os

valores e quantidades deseiados para a unidade de saúde.
✓

Possibilitar informar na programação mensal o Valor total e Quantidade Limite total que os

municípios podem utilizar.
✓

Possibilitar visualizar a Disponibilidade Mensal por Valor e Quantidade, Valor e Quantidade

Total Anual planejado, Disponibilidade de Valor e Quantidade anual. Possibilitar consultar as
programações dos anos anteriores.

✓

Possibilitar planejar um ano subsequente. Permitir Bloquear limites para unidades de saúde

de origem inadimplentes
✓

Permitir configurar individualmente o cadastro das unidades de saúde para controlar

Programação Pactuada Integrada (PPI).
✓

Possibilitar delimitar os limites de controle de gastos em PPI adicionando controle por mês. ✓

Permitir cadastrar agregados de procedimentos possibilitando adicionar múltiplos

procedimentos para utilização na PPI, bem como, controlar por situação.
✓

Possibilitar adicionar aos meses da PPI da unidade de saúde de origem procedimentos e

agregados.
✓

Permitir cadastrar aos procedimentos e agregados valor financeiro equantidade física.

Possibilitar controlar a situação individual do agregado e procedimento relacionado ao mês

da PPI.

✓

Permitir visualizar individualmente o valor utilizado e quantidade utilizada de procedimentos

e agregados da PPI.
✓

Permitir realizar adição de limites adicionais com controle de valor financeiro, quantidade física

e situação.
✓

Disponibilizar processo de cópia de PPI entre as unidades de saúde de origem, permitir

identificar no destino da cópia a unidade de saúde, ano e possibilidade de identificar os

meses desejados para cópia, podendo ser todos ou individuais.

✓
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Possibilitar configurar para Limite de controle de gastos do município e PPI as principais
rotinas que geram faturamento. Esta configuração deve permitir ignorar a validação das
rotinas desejadas, alertar as rotinas quando há indisponibilidade de vagas e bloquear as

rotinas impedindo progresso quando há indisponibilidade de vaqas.

✓

Realizar a dedução de quantidade e valor conforme utilização em rotinasdo sistema aos

processos de Limite de controle de gastos e PPI para as unidades de saúde de origens

configuradas nas rotinas habilitadas. 0 sistema também deverá permitir atribuir limite
adicional.

✓

Disponibilizar histórico de Limite de gastos e PPI para controle dasalterações e inserções por

Unidade de Saúde de Origem. Permitir a visualização por Limite de gastos, PPI com Limite
financeiro, procedimentos e limites adicionais.

V

Emitir relatório de bloqueios de agendas de profissionais e/ou exames, com totais por

profissional, exame, motivo da falta, unidade de saúde deatendimento.
✓

Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame em determinada data
identificando horário, usuário, número do CNS - Cartão Nacional de Saúde, especialidade.

✓

Emitir relatório com agendamentos (consultas, exames) realizados e capacidade
disponível mostrando percentual sobre disponibilidade.

✓

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de consultas por unidade de saúde, profissional,
especialidade mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos já realizados,
bloqueios e saldo disponível.

✓

Emitir relatórios com quantidades disponíveis de exames por unidade de saúde, exame
mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos já realizados, bloqueios e saldo

disponível.

✓

Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de agendamentos mostrando

quantidade disponibilizada, agendamentos, sobras obtidas, atendimentos realizados, faltas,

percentual de aproveitamento em relação à quantidade disponibilizada.

✓

Emitir relatórios comparativos de: ✓

- agendamentos nas unidades de saúde em anos e meses anteriores,com percentual de

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período.
✓

- agendamentos dos profissionais em anos e meses anteriores, com percentual de
aumento ou diminuição nos agendamentos em cadaperíodo.

✓

- agendamentos de especialidades em anos e meses anteriores, com percentual de
aumento ou diminuição nos agendamentos em cadaperíodo. V

-  agendamentos de exames em anos e meses anteriores, com percentual de
aumento ou diminuição nos agendamentos em cadaperíodo.

✓

- agendamentos por bairro em anos e meses anteriores, com percentualde aumento ou

diminuição nos agendamentos em cada período.
✓

- agendamentos por logradouro em anos e meses anteriores, compercentual de aumento

ou diminuição nos agendamentos em cada período.
V

Possibilitar visualizar através de relatório o tempo de permanência do usuário em cada
etapa da lista de espera de consultas.

✓

Possibilitar visualizar através de relatório o tempo de permanência do usuário em cada

etapa da lista de espera de exames e/ouprocedimentos.
✓
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ATENDIMENTO P.E.P.

Possuir prontuário eletrônico que atenda os seguintes estágios de atendimento:

recepção de usuários, triagem/preparo de consultas e atendimento médico conforme

estrutura das unidades de saúde.

✓

Permitir recepção de pacientes pré-agendados com possibilidade deinclusão de pacientes de

procura espontânea, com seleção da ordem de atendimento. Possibilitar a recepção de
pacientes por leitura de códigos de barras dos aqendamentos.

Possuir na recepção de pacientes, bloqueio automático dosagendamentos de consultas feitos
com código de barras, que foram cancelados ou excluídos, apresentando alerta sobre a

situação do aqendamento no momento da leitura do código.

✓

Na recepção de pacientes, possibilitar a utilização de biometria para identificação de

pacientes.
✓

Possibilitar que o paciente realize a auto-recepção via sistema através do código de barras

do seu comprovante de aqendamento de consultasdisponibilizado pela unidade de saúde.
V

Possibilitar a restrição da visualização no prontuário de atendimentos realizados em unidades

de saúde definidas.
✓

Permitir o registro de triagem ou preparo de consultas de cada paciente (peso, altura, pressão

arterial, pulsação arterial, freqüência respiratória, cintura, quadril, perímetro cefálico, glicemía
capilar, saturação) durante apré-consulta. Permitir registrar os procedimentos realizados pela

triagem de consultas. Permitir informar saída do atendimento com informação de

encaminhamentos quando os pacientes que não necessitam atendimento médico. Possibilitar

a impressão da Ficha de Atendimento, Declaração de Comparecimento e Guias de
Referência e Contra Referência.

✓

Calcular automaticamente o IMC - índice de Massa Corpórea, ICQ - índice de Cintura
Quadril, estado nutricional para criança, adolescente,adulto e idoso conforme idade do

usuário.

✓

Possibilitar a configuração de obrigatoriedade de preenchimento de peso, altura e pressão
arterial conforme ciclo de vida dos pacientes (criança, adolescente, adulto e idoso) conforme

definido em cada local de atendimento.

✓

Possibilitar o cadastro de escalas de avaliação de dor e a utilização por cada local de

atendimento. Ao realizar atendimento de paciente possibilitar informar o nível da avaliação

de dor apresentando a respectiva descrição conforme faixa de valores.

✓

Possibilitar registrar Dor Torácica, permitir coletar dados detalhados referente as

características dor.
✓

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos (baseado no Protocolo de Manchester,

HumanizaSUS) definindo níveis, tempo de espera para atendimento e identificação de cor.
Possibilitar definir por local de atendimento a classificação de riscos adotada. Ao realizar

atendimentos de pacientes possibilitar informar o nível de classificação de risco conforme local

de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme classificação de risco
identificando a respectiva cor eapresentando tempo de espera quando excedido.

✓

Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e ocorrências vinculando aos

respectivos níveis de classificação de riscos. Ao realizar atendimentos de pacientes possibilitar
informar protocolo de classificação de riscos e ocorrência gerando automaticamente o nível
de classificação do risco.

✓
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Possibilitar visualizar gráficos de atendimento com as informações de I.M.C. - índice de
Massa Corpórea, Peso (Kg), Altura (cm), Temperatura (°C), Pressão Arterial, Pulsação Arterial

(/min), Freqüência Respiratória (/min), Cintura (cm), Quadril (cm), Perímetro Cefálico (cm),

GlicemiaCapilar (mq/dl), Saturação (Sp02).

✓

Possuir 0 registro de atendimentos médicos complementando a triagem/preparo de consulta

do usuário com informações de anamnese, queixas, exame físico, histórico clínico,

procedimentos realizados pelo médico, prescrições de medicamentos, requisições de exames,

prescrição oftalmológica, diagnósticos e encaminhamentos. Listar os pacientes previamente
triados identificando respectiva cor e ordenando conforme a classificação de risco e tempo de

espera. Possibilitar oencaminhamento de usuários para observação ou internação. Identificar

automaticamente os pacientes já atendidos pela triagem/preparo de consulta que aguardam
pelo atendimento médico.

✓

Possibilitar acessar histórico de prontuário eletrônico do paciente através da tela de

atendimento, permitir visualizar as informações no formato de linha do tempo. Permitir filtrar

as informações por período específico.

✓

Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento médico comtodas as

informações sendo dispostas em ficha contínua.
✓

Possibilitar o preenchimento de problemas e condições avaliadas, P.I.C. Práticas Integrativas e
Complementares, aleitamento materno, modalidade atenção domiciliar, NASF e CIAP em

conformidade com a ficha de atendimento individual do e-SUS do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar o registro de Marcadores de Consumo Alimentar em conformidade

com a ficha do e-SUS do Ministério da Saúde.
✓

Possibilitar o registro da Ficha Complementar - Sindrome Neurológica por
Zika/Microcefalia em conformidade com a ficha do e-SUS do Ministério da Saúde. ✓

Possibilitar o registro de Plano de Cuidados permitindo restrição por especialidade. ✓

Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do usuário por ordem
cronológica de data possibilitando detalhar individualmente os atendimentos realizados.
Disponibilizar acesso minimamente às informações de: avaliação antropométrica, sinais vitais,
classificações de riscos, avaliação de dor, queixas, anamnese, resultados de exames,

diagnósticos, procedimentos realizados,prescrições de medicamentos, requisições de exames,
prescrições oftalmológicas, encaminhamentos, atividades prescritas nas internações,
avaliações de enfermagem, atividades coletivas e planos de cuidados.

✓

Permitir no momento da requisição de exames que ao informar o exame que possua exames
complementares com que os mesmos sejam carregados automaticamente, permitindo incluir
0 exame complementar na requisição.

V

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido. ✓

Possibilitar que no momento da prescrição do médico, seja possível identificar medicamentos

de uso contínuo, via de administração e se o medicamento está disponível no estoque da
farmácia da unidade. Possibilitar que o medicamento seja pesquisado pelo nome comercial.
Possibilitar restringir os medicamentos que podem ser prescritos por local de atendimento.

✓

Possibilitar no momento da prescrição de medicamentos, que o médicoreceba orientação
sobre medicamentos potencialmente perigosos.

✓

Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita possibilitando
informar posologias e quantidades distintas.

✓
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Possibilitar no atendimento médico encaminhar o paciente parainternação ambulatória! com

informação de acompanhamento e alta do paciente.
•/

Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para atendimento psicossocial

preenchendo e imprimindo a solicitação de atendimentos RAAS - Atendimento Psicossocial.
✓

Possibilitar o registro de informações clínicas (alergias, doenças) dos pacientes. No momento

do atendimento de consulta, atendimento odontológico, internação, aplicação de vacinas
devem serautomaticamente visualizadas as informações cadastradas para o paciente.

Gerar processos de notificação quando ocorrer CIDs de notificação obrigatória para
investigação dos casos.

✓

Possibilitar o registro de Estratificação do APSUS, permitindo o cadastro das fichas conforme

necessidade do município.
✓

Possibilitar visualizar histórico de Estratificação do APSUS do paciente em atendimento. ✓

Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de comparecimento,
orientações, requisição de exames e guia de referência e contra-referência.

✓

Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos existentes em
estoque, para medicamentos controlados (por categoria) e demais medicamentos.

V

Possibilitar a emissão de ficha de solicitação para medicamentos prescritos e
identificados como antimicrobianos.

V

Emitir receituário de prescrição oftalmolóqica. ✓

Possibilitar a configuração de modelos de receltuários de medicamentos distintos para cada
médico.

✓

Possibilitar registrar durante o atendimento de consultas atendimentos sigilosos,
permitindo informar quais especialidades, e unidades de saúde que podem visualizar o
registro.

✓

Deve ser possível configurar quais especialidades podem registrar atendimentos sigilosos. ✓

Possibilitar o registro das informações completas de atendimentos de consultas médicas
realizados em atendimentos não informatizados. Possibilitar restringir os operadores
concedendo acesso para registro dos atendimentos conforme profissional e período.

✓

Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas unidades de saúde com
atendimento não Informatizado incluindo os procedimentos realizados.

✓

Possibilitar a digitação de procedimentos simplificados realizados porsetores
especializados (inalação, enfermagem).

✓

Possibilitar a digitação dos procedimentos em conformidade com a ficha de procedimentos
do e-SUS do Ministério da Saúde.

✓

Disponível opção de inclusão do CIPE - Classificação Internacional para Práticas de
Enfermagem para o atendimento de consultas

✓

Disponível opção de impressão do documento CIPE - Classificação Internacional para Práticas
de Enfermagem.

✓

Disponível no histórico de consultas os históricos CIPE - Classificação Internacional para
Práticas de Enfermagem.

✓

Disponibilizar a opção de inclusão do CIPE - Classificação Internacionalpara Práticas de
Enfermagem, no atendimento de consultas.

✓

Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de pacientesapresentando
informações de vacinas, dosaqens, data prevista ou quantidade de dias em atraso.

✓
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Possibilitar registrar notificação de agravo a saúde do trabalhador quando identificado a
ocorrência durante a triagem ou preparo de consultas, atendimento de consultas ou

atendimentos de enfermagem.

✓

Possibilitar estimar a quantidade mensal de procedimentos a serem realizados em cada

unidade de saúde. Emitir relatório comparando a estimativa com o realizado em cada

procedimento, emitindo percentual atinqido da programação.

V

Possibilitar o cadastro de indicadores dos profissionais, permitir o vínculo de

procedimentos aos indicadores de produtividade.
✓

Possibilitar a digitação de indicadores dos profissionais, permitir informar os dados
manualmente conforme configuração dos indicadores.

✓

Possibilitar consultar as informações registradas nos indicadores dos profissionais. ✓

Possibilitar bloqueios e alertas para consultas e reconsultas através de períodos

parametrizáveis de carência.
✓

Possibilitar definir especialidades que possuem determinado tempo de carência. ✓

Possibilitar controlar a validade (em dias) de consultas e reconsultas queo usuário pode

realizar, o sistema deve alertar / bloquear de acordo com o operador de acesso.
✓

Possibilitar registro de ocorrências diárias referente aos eventos ocorridos nas unidades. V

Possibilitar o registro de atividades coletivas informando data, horário de início, horário de

encerramento, duração, participantes, população, profissionais, procedimentos realizados,

usuários atendidos e estabelecimento. Possibilitar informar Temas para Reuniões e Práticas e
Temas para Saúde em conformidade com e-SUS APS. Permitir informar grupo de pacientes.

✓

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento Atenção Domiciliar identificando

paciente, unidade de saúde, origem, CID, destino, condições avaliadas, cuidador,

conclusão/destino elegível. Atendendoinformações necessárias para a Ficha de Avaliação
de Elegibilidade e Admissão do e-SUS APS.

✓

Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar. ✓

Possibilitar o registro de atendimentos de Atenção Domiciliar informando data, horário,

profissional, especialidade, procedimentos, CID, CIAP, equipe, condições avaliadas, modelo de
atenção domiciliar, procedimentos do e-SUS AB. Atendendo informações necessárias paraa
Ficha de Atendimento Domiciliar do e-SUS APS. Possibilitar a impressão do formulário de
registro da atenção domiciliar listando os procedimentos realizados.

✓

Possibilitar a consulta de histórico de Atenção Domiciliar por paciente, unidade de saúde,
período e situação apresentando informações dassolicitações e atendimentos.

✓

Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS- PSI Pslcossocial identificando

paciente, situação de rua e uso de álcool ou drogas, unidade de saúde, origem, CID e
destino. Possibilitar a impressão do formulário da atenção pslcossocial no CAPS.

✓

Possibilitar o registro de atendimentos de RAAS-PSI Pslcossocial informando data, horário,

profissional, especialidade, procedimentos, CID, local da realização. Possibilitar a impressão
do formulário da atenção pslcossocial no CAPS listando os procedimentos realizados.

✓

Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-PSI Pslcossocial porpaciente, unidade de saúde,
período e situação apresentando informações das solicitações e atendimentos.

✓

I
46 3225-8383 i 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inf.br



ii íi oi)G3!MÍf;f-ij; o ob o;^ 05?:0;íí"'oí' i;;:;i;':I::'<;o^l ■

jj l:o ciibibíri' j\j cb vi r~;i/ri?'b ,?í3JLjc;I0.' ií\'j 'orcMi:; :jo rntjni:;!.! fi 3;riMj!.: coriúc.ooíí
_J^ u. c3ji;3r:!:bno'r.'!

"bíO :")o :-->0í;'^i:?5Ç:- c ■:'ji i !ií;íi ?b 5!.''í;nbü^üp ^ .b!
cob"! rr>? oi -b:.'!s;v o :no:i >" g obuj^irnnoj ' inò/í,;ji li;;/"'':] 3ij sbtbhi,.;

:r ;'::-iiipcnc: wirr.r^ijn Í£.;;;-;i;r!Ou v-pru ,c:'';?m!; ;}:í:o"ig!?
pb .jiuzíf•;••'• o ".!ii. . :'3':! .cic. iQ .-pb j:!" irrü 0":;.:-.:j: ;: O '"f^büblâiOb ?

,vbs:ji^Mb;t';o ib ;:-;'">obí^jiDn; -vVn-írfibPbO^ifi ?

c' it:rr;io'r"i! üp-tívo .^irrir;p:-b:-'iri rc^r 3Íb':! í;'» •; 'líi^iiibi^so^ í*
5  ■ 5
:  .lOO ■;; :''m...;:;í i í:;p ^. ;'"!o:íii .í .ri^fniííLi ír tVl i

bfr.pr.ir-s.'-.:}".^ -':' P .'pi» ?.•;• kv&^r-.r.Vii-ni •<£ u.'i ■' i .t-rrp j -!•;íillJ|í>'í'y^

;; 2üi?OII-'v ;/•-> i:'3"vi. li í v i l;c.i j. j! ̂ ■.;. i OT- ..- 'Lj'.; iü; IP; 5 -iM';; ií-jillvl';!;;..-'-!

:  .:,i:..i:sGi' Pb

i  .-".ii ibT: j b ' ri,-..!:;::;iíj-.b.. - ' : jj! ^■pbc-b!ÍG,;,er|>*;' iiri '-.D f
i  '" ' irppi ' Pb'j^'''jip'- -j ?p;i.p • >:> pi ' pp.ii ' w-b rb'-b'!rv p ip|. . líbilibiiií-'. .

1

jp Pb ''PIp- ;r. . 'P 'iu; - P":VjPÇ ■ :; 'P';LP''bb iSÍI-jIp ^-VGb i;.i'npí;.p; r.) ;:ppilpji(

i  .iHP >L-í - -C ijip; : .! .. r ■'••.'•:• " -"iP •"' lípb PP, jriPi iO.u : i ^

SPü O! tíncii'' .P!P.'l! pi: Pi líbiPri • t Pb'. PO';tí 2'.. v;,->.;•; sii o J::IÍ!ÍÍM220'-I I
i ,< <,p)üGÍi;"v! iipípprrpb-pp.pq p»v'ioíííÍ!0:C .c-íí;p..í;! :k "i ,-spip-ppíj íppí .obvi-Put 'rp^ivrfPVr-b^ ^^Pi!
c  ■.■ --p ;iiv;b - . ; 3':'p_. P';; -''prp-T'PirriP'}: - ■ ; P, p'-l ''nipp: - l'p icP 2'i->:b- b'Tf 2'P .míJ- ' ;

ppii:p::. P) ■;.: oP: ip, ippví - i h - iPriP-b' .p'3b ibJ': ._• ■ K-P • biPiiroiob';.}:; :i:9 p.ip .p-

■" (:•!>: ip_' ip:iipb! •fvilnipippi ppí-t í. í ppbr ^ .piLPibiijfíp^ r.o pÍi p:.''op o u n:i.;IÍ22:;'-b
? . iO:nP..Ípp , .P;>b::ilp p ipppibpf op.P/P - :-;'>ip.p gí" .-trp^pp. ;
í  , . . . . , , '; r. . .;f>ilbv<-' e.- hP =!-i p Pi<=Pi p; pp ~;:"b'ppi: ■ ■ .. íPTí;-pp- .Ip pnpüp Pifü^-.P • 'P rp : .pp: : ,:
i  3i;.: V pb ob''2Pi:b.p í> ■'ibnb-iüeioGltt -.io«

!  p; ,.! ;;;; ' ' 'p op:-"' - . . si; p; ip.prnpp: oL pbPiM^Kjfpr p ;t ii''i--ppb'
í .oi:;'-Pcri ,pi:P; pHípíhüCpiPÍ i:p''píp-p'! ois"«<;r/-- ■•OP''i.ppi'iyiP ' -p nijíir.p-."» o ptiMidiz-cz-i j;
:  ;<b Pi^biP''»'! ,<:'lphil:;-.p PPPjiippPP rC-b. ;p ;!/. :b .':.b ..PPb -I-pP .-•PPO bí'i..blppi:.pipíi .ÍPPP-pPnO ;c :
:i;íiHq í^PincíP ■v'^ ppppgt; 'oífi' ' .PipbiPii ''. . •.lA ."'Jp i- oíp ^pm^Pi ipípopup; ppíi jpppi . oppripjó'
í pb OiPÒi.PfíPP: P p.iPipP;' t' P ■Pb'p;i;:2 P .P-3 : .j;Ap Pib ibi :;pi'pp.j ::Pr'"b.TP' ;'pi;;Ã £)ip Pí';' ": -
', .-p ; ;;p.:;' .p; -;;; ppnibjp . :p p: bppnpp p^Pp/if^pi j OíPPIpíP bP : HPtPv A!

j lp PbPMPPP .pp P.;i; ;<itP.P*J obn:'P-,P pi: ''•iilCJPKi PP' riiippppp P i~;ií'bpp^ 1
Piipppp.b 2PÕP-.í iUpAii •.■i.MipjnpüoviP opppiAi; :• odo: :p';: i.

•/'bntijipifnybi Sfiho>p-poi:;v f?'! -b/pc;.* >:: i:--i.-niipnp?p pp "3p-i -ííjíIpí r-í.» píoíJpop o ^
9 on íílOpiiP .PPpA;;; 3l;i '';.;;:.ijipp liP ippjií- 90 ppt ' GlP 93 O- ni.Pi;; P,|| i-iPGp':

.2pAA on 'piPiP?' "Pi' ! 'P^prprp .>• o!'p 'p-: .";pb pp ■ ,ppp~. .!pp tT "'Spüppí''b Py/PiPPA;
í .ciibton ,:obi"; cibPiPi iuAi. !;ppp; pojipp i?^-bA/v; pp; cC?r' 'rpibfipj:. pg íVAí::-;: p u. iíidlcPP'3 ^
í  í:A;p"";(;ri'i. pppíiAíppppí pb !b.>oi ,GD pOPiÇi( iíbP"KPP! ,p':pApiiPírp.; p-^ i^np-!; íüppí j
i  .:i.p'p.i .^.pPi-pP. iiL; Pi;."' P'- CJ. -Pj.üi ■1' \ •"•P iftljtP.PPPi-P;-. j ' • • ■Pn-.Pi- p;, iPpp~: íí:'. í "P' '..iP:

í -.jupp pi:; .9lp'plppppp>-.! inippp.p-pp i Pb cp/ppipii"; vb. píAlho j p pAiíÍpÍp.pA|i
•: PvA -•• • ;'' -r' pp, V -Pí.Pr-iPiiPt; ;vo: p-f' :ob!f jbnpinprp-iAí" ospPiJp-; 9 obonyp j!

I  -PPibS vi: ' -Oi.pii i!; PbPMPPP .pp P.ii
P.P'.•> ivi PiliiPPPi "P •:'';;PPíJjl Pi



ODl
inteligência
em gestão
pública

Emitir relatório dos atendimentos constando diagnósticos, procedimentos realizados,

prescrições de medicamentos, encaminhamentos, requisição de procedimentos, prescrições

oftalmológicas, possibilitando detalhamento das informações de cadaficha de atendimento.
Possibilitar totalizar atendimentos realizados por profissional, especialidade, unidade de

saúde, motivo da consulta, município do usuário, bairro, faixa etária.

✓

Emitir relatório de tempo gasto nas etapas de atendimento (recepção, triagem e atendimento

médico), tempo de espera entre cada etapa,média de tempo gasto no atendimento de cada

etapa. Possibilitar totallzações por unidade de saúde, setor de atendimento, profissional e
especialidade.

V

Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informandoorientações a usuários pela

metodologia CIPESC - Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúda
Coletiva.

✓

Emitir relatórios de solicitações de Atenção Domiciliar e RAAS - Psicossocial com totalizações

por unidade de saúde, usuário, sexo,faixa etária, município.
✓

Emitir relatórios de atendimentos de Atenção Domiciliar e RAAS - Psicossocial com

totalizações por unidade de saúde, paciente, sexo, faixa etária, município, profissional,

procedimento, classificação de serviço.

✓

Emitir relatórios comparativos de: - atendimentos realizados em anos e meses anteriores, com

percentual de aumento ou diminuição nos atendimentos realizados em cada período. - CIDs

diagnosticadas em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas

CIDs diagnosticadas em cada período. - encaminhamentos realizadosem anos e meses
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos encaminhamentos realizados em

cada período.

✓

CENTRAL DE VACINAÇÃO

Permitir a parametrização de vacinas definindo obrigatoriedade, via de administração, vínculo

com imunobiológico do Sl-PNI, data de nascimento mínima e aplicação em doentes renais
crônicos. Possibilitaro controle de frascos por dose ou quantidade definindo as diferentes

composições de frascos existentes e respectiva validade em horas. Possibilitar definir a

quantidade padrão de doses por ciclo de vida (criança, adolescente, adulto e idoso).
Possibilitar a definição das dosagens com alerta de pendências, respectivos critérios de

intervalo mínimo e recomendado em relação à dosagem anterior e idade inicial e final.

Possibilitar a definição de critérios de restrição em relação a outras vacinas definindo intervalo

mínimo para aplicação e critério de exceção para aplicações em mesmo dia.

✓

Possibilitar a definição de faixas etárias por vacina conforme regras do Sl-PNI. ■/

Possibilitar a restrição de registro de aplicações de vacinas considerando sexo do usuário. ✓

Nas aplicações de vacinas alertar a existência de restrições em relaçãoàs outras vacinas

obtendo confirmação quando não possui intervalo mínimo.
✓

Permitir a parametrização de alerta ou bloqueio de abertura de frasco e aplicações quando

vacina estiver vencida.

Possibilitar o registro de abertura de frascos de vacinas informando data e horário de abertura,

vacina e quantidade. Possibilitar informar o lote e data de vencimento. Possibilitar vincular o
lote a partir dos lotes existentes em estoque apresentando o respectivo saldo. Calcular a data

e horário de validade conforme composição de frasco Informado. Apresentar saldo do frasco.

✓
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Controlar a situação dos Frascos quanto a ativo, baixado ou aplicado. Possibilitar o descarte

dos frascos vencidos calculando quantidade de perda, identificando a data, horário e motivo

do descarte.

✓

Disponibilizar processo automático para baixas de frascos de vacinas vencidos

armazenando a quantidade de perda. Possibilitar a configuração do horário para a

verificação automática.

✓

Possibilitar o registro das aplicações de vacinas informando data, horário, profissional,

especialidade, usuário, identificação de gestante, comunicante de hanseníase, usuário renal
crônico, vacina, dosagem, local de aplicação, operador e data e horário de inclusão. Possibilitar

informar grupo de atendimento, estratégia de vacinação, laboratório produtor e motivo de

indicação em conformidade com as regras doimunobiológico da vacina (regras do SI-PNI).
Possibilitar informar a quantidade aplicada e o frasco ativo utilizado conforme configuração

da vacina. Ao selecionar o frasco apresentar o respectivo saldo.

✓

Possibilitar informar a baixa de aplicações de vacinas para usuários informando motivo. ✓

Possibilitar o agendamento de vacinação por unidade de saúde identificando usuário, vacina,

dose e observações.
✓

Na aplicação de vacina possibilitar selecionar agendamento de vacina apartir do usuário

informado realizando a baixa do agendamento como atendido.
✓

Realizar baixa automática do frasco utilizado quando quantidade encerrada. ✓

Realizar baixa automática da vacina no estoque quando integrado. ✓

Possibilitar a visualização e impressão de carteirinhas de vacinação com aprazamentos e

histórico de vacinas aplicadas
✓

Possibilita a impressão de certificados de vacinas, documento que comprova o
cumprimento do esquema vacinai do paciente.

✓

Gerar automaticamente arquivo magnético para integração com o sistema SI-PNI do
Ministério da Saúde. Possibilitar a exportação deaplícações de vacinas e/ou movimentações

de estoque dos imunobiolòqicos conforme especificações da integração.

✓

Quando configurado para exportação ao RNDS e a vacina selecionada possuir ímunobiológico
que pode ser exportado ao RNDS, deve realizar alerta quando o paciente não possuir CNS
informado.

✓

Ao alterar um registro que já foi enviado ao RNDS deve marcar omesmo para reenvio e
realizar o reenvio no próximo envio programado.

✓

Permitir realizar a integração com o RNDS - Vacinação enviandoinformações referentes
as aplicações de vacinas ao serviço RNDS - Vacinação.

✓

Permitir a configuração de certificado digital ai, identificador dosollcitante, CPF do

gestor responsável, senha e data inicial para o envio das informações ao RNDS - Vacinação.
✓

Deve possuir um serviço que realiza a exportação das aplicações de vacinas para o RNDS
diariamente ou de hora em hora.

✓

Dispõe de processo para visualização dos registros enviados ao RNDSe também dos

registros que apresentaram alguma consistência.
✓

Deve permitir a impressão das inconsistências encontradas no envio e minimamente as

seguintes informações; paciente, vacina, unidade desaúde e inconsistência.
✓

Possibilitar através de relatório verificar os status dos registros enviados, marcados para
reenvio e também os ainda pendentes de envio ao RNDS, Bem como sua respectiva
mensagem de erro se houver.

✓
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A integração com o RNDS deve possuir autenticação utilizando a técnica "Two-way SSL". ✓

A comunicação deverá ocorrer por meio de serviços (web services) RESTfuI,

desenvolvidos de acordo com o padrão FHIR R4.
✓

Na integração com o RNDS, permitir envio de exclusões ao Web Service. ✓

Emitir relatório para busca dos usuários com vacinas pendentes, identificando o

atraso e a dose de cada vacina pendente.
✓

Emitir relatório de aplicações de vacinas totalizando por profissional,especialidade,

vacina, dose, bairro e faixa etária. Detalhar percentual de vacinas aplicadas.
✓

Emitir relatório de aplicações e perdas de vacinas baseado nas informações dos frascos

utilizados totalizando quantidade, aplicações devacinas, quantidade perdida e saldo por

unidade de saúde, local de armazenamento, vacina, frasco e lote.

V

ODONTOLOGIA

Permitir configurar os procedimentos odontológicos para que apresentem cores no
odontograma e identifique sua utilização (pordente, por face, geral, dente decíduo ou
permanente).

✓

Permitir classificação dos procedimentos odontolóqicos em grupos. ✓

Permitir elaborar questionário de anamnese de usuários com perguntas configuráveis por sexo
e idade.

✓

Possibilitar o cadastro de classificações de riscos definindo níveis, tempo de espera para
atendimento e identificação de cor. Possibilitar definir por local de atendimento a classificação

de riscos adotada.

V

Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos eocorrências vinculando

aos respectivos níveis de classificação de riscos.
✓

Permitir a inativação de procedimentos odontológicos, com isso exibírapenas os

procedimentos ativos para os profissionais de odontologia.
✓

Permitir recepção automática de usuários pré-agendados com possibilidade de inclusão de

usuários de procura espontânea, com seleção da ordem de atendimento. Possibilitar
verificação de pendências de vacinas dos usuários atendidos.

✓

Possibilitar o registro de triagem odontológica informando profissional e especialidade da
triagem, pressão, temperatura, peso, altura e justificativa do atendimento. Possibilitar o

registro de procedimentos gerando faturamento em BPA - Boletim de Produção Ambulatorial.

Ao realizar triagem odontológica de pacientes, possibilitar informar o nívelde classificação
de risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme
classificação de risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo de espera quando
excedido. Ao realizar triagem odontológica de pacientes possibilitar informar protocolo de
classificação de riscos gerando automaticamenteo nível de classificação do risco.

✓

Permitir registro do atendimento odontológico com Informação dos procedimentos

realizados em odontograma. Possibilitar o registro dediagnóstico individual dos dentes
incluindo detalhamento. Permitir a programação de procedimentos a realizar para o usuário
atendido. Possibilitar a visualização dos atendimentos realizados anteriormente para o
usuário. Ao realizar atendimentos odontológicos de pacientes, possibilitar informar o nível de
classificação de risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento

conformeclassificação de risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo de espera
quando excedido. Ao realizar atendimentos odontológicos de pacientes possibilitar informar
protocolo de classificação de riscos gerando automaticamente o nível declassificação do
risco.

✓
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Possibilitar o preenchimento do tipo de consulta, vigilância em saúde bucal e fornecimento

de produtos odontológicos em conformidade com aficha de atendimento odontológico

individual do e-SUS do Ministério da Saúde.

✓

Permitir a programação de procedimentos a realizar para o usuário atendido. V

Possibilitar a visualização do diagnóstico dos dentes e os procedimentos em cores no

odontograma.
✓

Permitir que no atendimento odontológico seja realizado a Inclusão das informações do

profissional auxiliar do atendimento.
✓

Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido. ✓

Emitir a ficha do atendimento odontológico com impressão do odontograma, prescrição de

medicamentos, requisições de exames, guia de referência e contra-referência. Ao realizar a

digitação da ficha deatendimentos odontológico para pacientes, possibilitar informar o
nível de classificação de risco conforme local de atendimento. Ao realizar atendimentos

odontológicos de pacientes possibilitar informar protocolo de classificação de riscos gerando

automaticamente o nível de classificação do risco.

✓

Imprimir atestado, declaração de comparecimento, orientações e autorização para exodontia. ✓

Possibilitar a consulta de histórico de todos os atendimentos odontológicos por usuário

mostrando odontograma completo, profissionais de atendimento, triagem odontológica,

diagnósticos, procedimentos realizados, procedimentos odontológicos, prescrições de
medicamentos, procedimentos solicitados, encaminhamentos, documentos emitidos,

atividades coletivas, classificações de riscos.

✓

Permitir digitação de anamnese com impressão de formulário. ✓

Possibilitar digitação de atendimentos odontológicos realizados por unidades de saúde
com atendimento não informatizado.

✓

Emitir relatório de atendimentos odontológicos constando procedimentos realizados,
encaminhamentos, exames solicitados. Possibilitar totalizar atendimentos realizados por

profissional, especialidade, unidade de saúde, município do usuário, bairro, faixa etária.

✓

Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados comquantidades realizadas em

cada face, por procedimento, dente, profissional, especialidade.
✓

Emitir relatório de usuários com procedimentos programados na odontologia com
determinado tempo de atraso no comparecimento pararealização.

V

Emitir relatórios comparativos de: - atendimentos odontológicos realizados em anos e meses
anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nos atendimentos realizados em cada

período. - procedimentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com

percentual de aumento ou diminuição nos procedimentos odontológicos realizados em cada
período." encaminhamentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com

percentualde aumento ou diminuição nos encaminhamentos odontológicos realizados em

cada período." requisições de procedimentos odontológicos em anos e meses anteriores, com

percentual de aumento ou diminuição nas requisições de procedimentos odontológicos em
cada período.

✓

ESTOQUE

Permitir o controle de estoque de diversos locais de estoque nas unidades de saúde (farmácias,
almoxarifados).

✓

Possibilitar o controle de estoque de medicamentos, materiais delimpeza, Insumos, por lote

do fabricante, data de vencimento ou quantidade.
✓
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Controlar medicamentos em conformidade com a Portaria 344 da ANVISA. Emitir relatórios

definidos pela Vigilância Sanitária: BMPO - Balanço de Medicamentos Psicoativos e Outros

Suieitos a Controle Especial Trimestral e Anual, Livro de Registro de Substâncias.

✓

Possibilitar o controle de estoque por centros de custos identificando movimentações

realizadas de cada lote.
✓

Gerar custo dos medicamentos nos fornecimentos para usuários ou consumo próprio das

unidades de saúde.
✓

Sugerir a compra e requisição de medicamentos a partir dos estoques mínimo e Ideal
definidos para cada local de estoque. Gerar pedidos de compra e requisição dos

medicamentos.

V

Permitir a classificação dos medicamentos por grupos e princípio ativo. V

Possibilitar o controle de conjuntos de medicamentos e materiais a partir de protocolos,

definindo insumo de referência e quantidade. Possibilitara montagem dos conjuntos

informando lote de cada medicamento e/ou material, quantidade de conjuntos e gerando

código de barras únicopara identificação do conjunto. Possibilitar a impressão de etiquetas
dos conjuntos conforme quantidade informada.

V

Possibilitar o cálculo do custo dos medicamentos por custo médio, última compra ou custo

de compra.
✓

Estimar o consumo dos medicamentos com base na demanda alertando quanto à
possibilidade de vencimento dos medicamentos.

✓

Permitir a movimentação de entrada e saída de insumos. ✓

Permitir a entrada de medicamentos por compras, doações ou transferências informando a

localização no estoque. Permitir a importação dos Itens dos pedidos de compra. Possibilitar

informar os fabricantes dos medicamentos. Possibilitar classificar as entradas por centros

de custos.

✓

Possibilitar a impressão de etiquetas para código de barras dos lotes dos insumos. ✓

Possibilitar a impressão de guia de entrada. ✓

Possibilitar a digitação dos pedidos de compra de medicamentos. Controlar a

situação, previsão de entrega e saldos dos pedidos.
✓

Possibilitar a impressão de guia de pedido de compra. ✓

Possibilitar a requisição de medicamentos para os locais de estoque visualizando o saldo
no local de destino, mostrando previsão de entregados medicamentos em pedidos

pendentes.

✓

Possibilitar a impressão de guia de requisição. ✓

Permitir as saídas de medicamentos para consumo próprio da unidadede saúde ou para
usuários. Possibilitar a identificação do insumo e lote através da leitura de códiqo de barras.

✓

Importar automaticamente as prescrições de medicamentos realizadas nos atendimentos
médicos e odontológicos. Possibilitar definir o período considerado para importação.
Identificar medicamentos pertencentes a conjuntos gerando automaticamente fornecimento

para os demais materiais do conjunto.

✓

Possibilitar o fornecimento de medicamentos e materiais com identificação de conjuntos

através de leitura de código de barras. Gerar automaticamente o fornecimento de todos os

materiais do conjunto identificando lotes e quantidades para fornecimento.

✓

Ao fornecer medicamentos controlados solicitar data e numeração da receita. ✓
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(íD-
inteligência
em gestão
pública

Alertar quando o medicamento já foi fornecido ao usuário no mesmo dia em qualquer outra
unidade de saúde.

✓

Possibilitar a impressão de declaração de comparecímento para pacientes que vieram até a

unidade buscar medicamentos.
✓

Informar o consumo diário para medicamentos de uso contínuo e controle especial. ✓

Alertar no fornecimento de insumos quando saldo abaixo do estoque mínimo. ✓

Possibilitar a impressão de quia de saída. ✓

Possibilitar a transferência de medicamentos para os locais de estoque, gerando

automaticamente a entrada na unidade de destino. Possibilitar a identificação do insumo e

lote através da leitura de código de barras.

✓

Alertar na transferência de insumos quando saldo abaixo do estoque mínimo. ✓

Possibilitar a impressão de quia de transferência. ✓

Possibilitar a visualização de requisições de medicamentos de outras locais de estoque,

mostrando o saldo disponível, o saldo do solicitante,calculando o consumo médio do

solicitante.

✓

Permitir o fornecimento parcial dos medicamentos solicitados. ✓

Possibilitar que cada local de estoque visualize as transferências de medicamentos

recebidas possibilitando a confirmação das entradas demedicamentos no estoque.
✓

Possibilitar que as centrais de distribuição visualizem os itens dastransferências não aceitos
pelos locais de estoque realizando a devolução dos itens e readmitindo em estoque.

✓

Permitir ajustes de saldos com lançamentos de entradas e saídas deestoque como
quebra, devoluções, vencimento do prazo de validade para operadores com privilégio
especial.

✓

Possibilitar a impressão de quia de aíustes de saldos. ✓

Possibilitar a abertura e encerramento de competências, consistindo a data das

movimentações de insumos.
✓

Possibilitar a verificação de insumos a vencer conforme período informado. Possuir na entrada

do sistema alerta automático dos insumosa vencer conforme período de alerta especificado

em cada insumo.

✓

Possibilitar a verificação de insumos com estoque abaixo da quantidade mínima conforme
local de armazenamento de acesso. Possuir na entrada do sistema alerta automático dos

insumos com estoque abaixo do mínimo.

✓

Ao realizar a Verificação de Requisições de Insumos, permitir a visualização das
observações registradas no momento em que o insumofoi requerido.

✓

Emitir relatório dos pedidos de compra, requisições, entradas, saídas, transferências, ajustes
de saldos, mostrando valor e/ou quantidade, médias de consumo diário, mensal ou anual,

totalizando por unidade de saúde, local de estoque, medicamento, lote e usuário.

✓

Emitir relatório de saídas de insumos gerando gráfico com Curva ABC. ✓

Emitir relatório de saldos de estoque em qualquer data informada,detalhando valor e/ou
quantidade por lotes, custo unitário, pedidos pendentes, mostrando apresentação e
localização.

Emitir balanço completo e de aquisições de medicamentos trimestral e anual conforme
Portaria 344 da ANVISA.

✓

Emitir livro de registro de substâncias trimestral e anual conforme Portaria 344 da ANVISA. ✓
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inteligência
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Emitir relação mensal de notificações de receita A em conformidade com as normas da

ANVISA.
✓

Emitir relatórios comparativos de:- entradas de medicamentos em anose meses anteriores,

com percentual de aumento ou diminuição nasentradas de medicamentos em cada período.-

saídas de medicamentos em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou

diminuição nas saídas de medicamentos em cada período.- transferências de medicamentos

em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas transferências

de medicamentos em cada período.- ajustes de estoque em anos e meses anteriores, com

percentual de aumento ou diminuição nos ajustes de estoque em cada período.

✓

ATENDIMENTO SOCIAL

Possibilitar o registro de atendimentos de pacientes Informandobenefício, unidade de saúde
de oriqem, convênio, valor e/ou quantidadee detalhamento.

✓

Possibilitar o faturamento dos benefícios para os prestadores e unidades de saúde de origem. ✓

Possibilitar o faturamento em BPA - Boletim de Produção Ambulatorialdos benefícios

informando profissional, especialidade e CID quando obrigatório.

Possibilitar a visualização do histórico de atendimentos anteriores. ✓

Emitir relatórios de atendimentos, com valor e/ou quantidade totalizados por benefício,

procedimento, unidade de saúde, paciente, bairro, faixa etária, unidade de saúde de origem,
profissional e especialidade.

✓

AÇÕES PROGRAMÁTICAS

Cadastrar as ações programáticas do Ministério da Saúde e de interessemunicípal. Identificar

os medicamentos utilizados nas açõesproqramáticas.

Permitir a programação de freqüência dos usuários incluídos nas ações programáticas para

fornecimento de medicamentos, consultas e examesconforme periodicidade definida.
✓

Controlar os usuários ativos e inativos das ações programáticas comdata de inclusão e

saída. Solicitando as informações necessárias conforme padronização dos programas do

Ministério da Saúde.

✓

Permitir o atendimento de usuários das ações programáticas com recepção de usuários e

atendimento médico.
✓

Possibilitar o registro de atendimentos dos usuários das ações programáticas, solicitando as
informações necessárias conforme padronização dos programas do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa saúde da criança obtendo
informações de acompanhamento da saúde da criança, tais como: estado nutrícional, peso,
altura, perímetro cefáUco, dieta, doenças, psicomotor.

✓

Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa planejamentofamiliar obtendo as
informações de fatores de risco reprodutivo, complicações e método anticoncepcional.

✓

Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa climatério emenopausa obtendo as

informações de sintomas, doenças por falta de estrogênio e situação da reposição hormonal.
✓

Possibilitar o registro de preventivos de câncer de colo do útero e mama informando

profissional, usuário, situação da mama e colo do útero.
✓

Permitir registrar os fornecimentos de medicamentos aos usuários das ações programáticas. V

Emitir relatórios dos usuários das ações programáticas com totais de usuários por ação

programática, sexo, faixa etária e bairro.
V

Emitir relatório dos usuários programados nas ações programáticas comcomparecimento em

atraso para fornecimento de medicamentos, consultas e exames.
✓
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Emitir relatório com estimativa de demanda dos usuários programadosconforme previsão

de comparecimento para fornecimento de medicamentos, consultas e exames.
✓

Emitir relatórios de usuários e atendimentos realizados dos programasdo Ministério da

Saúde (HiperDia e SisPreNatal) com as informações dos atendimentos de cada programa.
✓

Emitir relatórios de usuários e atendimentos realizados dos programas saúde da criança,
planejamento familiar e climatério e menopausa com as informações dos atendimentos de
cada programa.

✓

SAÚDE DA família

Possibilitar o cadastro de cidadãos gue são usuários/pacientes, em conformidade com o
registro da Base Nacional de Usuários do SUS e deacordo com as normas da Ficha de Cadastro
Individual no LEDI -Layout e-SUS APS de Dados e Interface do Ministério da Saúde. Deve
possuir, em sua composição, os seguintes elementos:

✓

- Identificação: Código do cidadão, C.P.F - Cadastro de Pessoa Física, e C.N.S. - Cartão Nacional
de Saúde;

✓

-  Informações do cidadão: nome, nome social, filiação, data denascimento, sexo, raça
ou cor, etnia, ocupação, tipo sangüíneo; Documentos.

✓

- Endereço: C.E.P., logradouro, número, bairro ou distrito, complemento, ponto de referência,
telefone fixo, telefone celular.

✓

-  e-SUS APS: Vinculaçâo do cidadão com a Equipe/Profissional, Informações
sociodemográfícas, Situação de Saúde, Situação de Rua.

✓

Possibilitar o registro da foto do cidadão no cadastro, utilizando webcam
ou através do carregamento de arquivo de imagem.

✓

Possibilitar o registro das informações do local de trabalho do cidadão. ✓

Possibilitar o registro das informações do plano de saúde do cidadão. ✓

Exibir a vinculaçâo do cadastro de cidadão com a família, bem como do domicílio de
residência.

✓

Possibilitar o preenchimento automático de logradouros e bairros ou distritos pelo código do
C.E.P.

✓

Possibilitar registro das informações de logradouros e bairros ou distritos por digitação livre
ou por pesquisa nas respectivas tabelas.

✓

Possibilitar a visualização do histórico de unificações dos cadastros do cidadão. ✓

Possibilitar a baixa do cadastro do cidadão, informando o motivo e a data da baixa. ✓

Possibilitar o cadastro de áreas, microáreas e equipes, em conformidadecom o registro CN.E.S.
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Deve possuir,

em sua composição, os seguintes elementos:

- Área: Código e descrição da área da equipe, segmento, unidade de saúde e I.N.E. -
Identificador Nacional de Equipe;

✓

- Microáreas: Código da microárea e profissional vinculado a cada microárea; ✓

- Eguipe: Profissionais que compõem a equipe; ✓

Possibilitar a inclusão e retirada de profissionais da eguipe. ✓

Possibilitar a inclusão e retirada de profissionais da microárea. ✓

Possibilitar a baixa de áreas e microáreas que não estão mais habilitadas no C.N.E.S ✓
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inteligência
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Possibilitar o cadastro de domicílios e demais imóveis do município, de acordo com as normas

da Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial no LEDI - Layout e-SUS APS de Dados e Interface

do Ministério da Saúde. Deve possuir, em sua composição, os seguintes elementos:

✓

- Identificação: Código e tipo do domicílio; ✓

- Vinculação do imóvel com a Equipe/Profissional: Unidade de saúde,área/equipe,

mícroárea, fora de área, profissional, especialidade do profissional;
✓

- Informações do imóvel: Endereço, Condições de moradia, Instituiçãode permanência.

Famílias: prontuário familiar, identificação do responsável, renda familiar, número de

membros da família, tempo de residência, se mudou ou não.

✓

Possibilitar a inclusão e retirada de famílias quando o imóvel cadastrado for um domicílio. ✓

Possibilitar a inclusão e retirada de integrantes das famílias do domicílio. ✓

Possibilitar a alteração do responsável familiar, definindo um novo responsável entre os

integrantes da família.
✓

Possibilitar o registro dos animais de estimação do imóvel, informandonome do animal,

espécie, sexo, pelaqem, idade, raça e situação.
✓

Possibilitar a transferência de um imóvel para uma nova área e/oumicroárea. Realizar a
transferência das famílias com seus integrantes caso seia um domicílio.

✓

Possibilitar a transferência de uma família para outro imóvel. ✓

Possibilitar a baixa do imóvel, informando o motivo e a data da baixa. ✓

Possibilitar e pesquisa do domicílio por responsável familiar, integrante da família ou pelo

histórico de famílias que se mudaram.
✓

Exibir histórico das famílias que se mudaram do domicílio. ✓

Emitir relatório de domicílios, famílias e integrantes, com quantidade e percentual,

totalizando por unidade de saúde, área, microárea, fora deárea, bairro, logradouro e

situação de moradia.

Emitir relatório de domicílios não visitados, com quantidade e percentuaUotalizando por

unidade de saúde, área, microárea, fora de área, bairro, e logradouro.
✓

Emitir relatório de extrato de área e microárea, com informações consolidadas de

domicílios, famílias, integrantes e visitas.
✓

Possibilitar o registro de visitas domiciliares, de acordo com as normasda Ficha de Visita
Domiciliar e Territorial no LEDI - Layout e-SUS APS de Dados e Interface do Ministério da
Saúde. Deve possuir, em sua composição, os seguintes elementos:

✓

-  Identificação: Código do cidadão, C.P.F - Cadastro de Pessoa Física,e C.N.S. - Cartão
Nacional de Saúde, data de nascimento, sexo.

✓

-  Informações: Motivo da visita, Busca Ativa, Acompanhamento, Controle ambiental/
vetorial, Antropometria, Sinais vitais e Glicemia.

✓

- Desfecho: visita realizada, recusada ou ausente. ✓

Exibir a vinculação do domicílio e da família do cidadão visitado. ✓

Possibilitar o registro de visita para imóveis diferentes de domicílio.

Possibilitar configuração de obrigatoriedade do uso do GPS nas visitas de ACS realizadas

através de dispositivos móveis.
✓

Emitir relatório de domicílios, famílias e integrantes visitados, porquantidade e percentual,

com totais por área, microárea, fora de área e profissional, bairro e logradouro.
✓
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inteligênda
em gestão
pública

Disponibilizar relatórios de Indicadores de Desempenho da Atenção Primária à Saúde

conforme PORTARIA N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019:
✓

1 - Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a

1® até a 20^ semana de gestação;
✓

II - Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; ✓

III - Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado; y

IV - Cobertura de exame citopatológico; y

V - Cobertura vacinai de poliomielite inativada e de pentavalente; y

Vi - Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre; e y

VII - Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina qlicada. y

Exibir, para cada indicador, as seguintes informações: numerador, denominador,

parâmetro, meta, peso e resultado do indicador.
y

Exibir 0 cálculo do indicador sintético final. y

Possibilitar a emissão do relatório de indicadores por unidade de saúde e área/equipe. y

Disponibilizar ao relatório de Indicadores de Desempenho da Atenção Primária à Saúde
filtro do Período possibilitando informar o guadrimestre vigente ou futuro.

y

TRANSPORTE/TFD

Permitir a configuração das rotas identificando os municípios de destinoe o veículo que
realiza a rota. Possibilitar definir o prestador, convênio, profissional responsável e

procedimento para faturamento de transportes e exportação de BPA- Boletim de Produção

Ambulatorial. Possibilitar definir procedimento de apoio e apoio de acompanhantepara
faturamento de apoios realizados. Possibilitar a definição do valor de transporte por

passagem ou valor da viagem.

y

Permitir a configuração de agendamentos por rota (municípios) com os horários de partida

e quantidade de usuários para transporte.
y

Possibilitar a configuração de cotas de transportes por quantidade e/ou valor para as rotas

por período.
y

Possibilitar o cadastro de veículos para controle de despesas e transportes. y

Possibilitar informar a categoria de CNH no cadastro de veículo. y

Possibilitar informar a categoria de CNH no cadastro de motorista. y

Possibilitar consistir a categoria de CNH dos veículos com os condutores cadastrados. y

Possibilitar o cadastro de locais de destino para transporte de usuários aos municípios. y

Possibilitar o agendamento de transporte com identificação da rota, local de destino, motivo

do transporte, local de embarque e horário de partida.Consistir a existência de cotas de

transporte por rota e período.

y

Possibilitar configuração para controlar poltronas, apresentando visualização dos acentos no

momento de realizar os agendamentos.
y

Emitir alerta para o operador do sistema quando o usuário não compareceu na última viagem

agendada.
y

Possibilitar informar acompanhante, permitir substituir acompanhante nos agendamentos.
y

46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Saía 01 - Centro
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Possibilitar o registro de apoios por rota e município identificando usuário, usuário
acompanhante, período, procedimento de apoio e procedimento de apoio de acompanhante.

Vincular unidade de saúde, profissional, especialidade e valor diário conforme a rota

informada. Calcular a quantidade e valor total de apoios conforme período informado. Emitir
comprovante referente ao apoio.

✓

Possibilitar a confirmação de viagens gerando informações de prestador, convênio,
procedimento de transporte, profissional responsável para faturamento conforme definições
da rota. Possibilitar identificar motorista e veículo para transporte. Possibilitar informar

observações para a viagem imprimindo informações da viagem e relação de usuários

agendados.

✓

Possibilitar a identificação dos usuários transportados previamente agendados e de

demanda espontânea. Possibilitar a pesquisa dosusuárlos agendados por data.
✓

Possibilitar o registro de despesas de viagens informando adiantamentos de viagem e
despesas dos motoristas, quilometragem,calculando automaticamente o saldo de acerto.

✓

Possibilitar a classificação das despesas de viagens em grupos permitindo com

isso a emissão de relatórios de despesas sintéticos.
✓

Possibilitar o controle de solicitações de TFD - Tratamento Fora do Domicílio registrando a

unidade de saúde e município de origem do usuário, município de tratamento, informações

de 1° tratamento ou tratamento continuado, situação do tratamento, parecer da comissão.
Possibilitar a visualização dos atendimentos realizados durante o tratamento.

✓

Possibilitar a impressão do documento de solicitação de TFD - Tratamento Fora do Domicílio. ✓

Possibilitar a visualização de histórico de TFD - Tratamentos Fora doDomicílio realizados

por usuário, período e situação detalhando as solicitações do usuário.
✓

Possibilitar o registro dos atendimentos realizados durante os TFD - Tratamentos Fora do
Domicílio informando a solicitação, unidade de saúde de atendimento, profissional,

especialidade, procedimento, situação do atendimento quanto à realização e detalhamento.

✓

Emitir relatório com agendamentos de transportes em determinada data, identificando
horário de partida, usuário, número do CNS.

✓

Emitir relatório com agendamentos de transportes e capacidade disponível mostrando
percentual sobre disponibilidade.

✓

Emitir relatório de transportes realizados com totais por rota, município e local de destino,
motivo do transporte, prestador, convênio. Detalharpercentual dos transportes realizados.

✓

Emitir relatório de despesas por quantidade e/ou valor, com totais porrota, veículo,
motorista, despesa. Detalhar percentual das despesas.

✓

Emitir relatório de médias de consumo de combustíveis conformequilometragem, por

quantidade e/ou valor, com totais por rota, veículo, motorista, despesa.
✓

Emitir relatório das solicitações de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por quantidade com

totais por unidade de saúde de origem, município de origem, usuário, município de
tratamento, parecer.

✓

Emitir relatório dos atendimentos de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por quantidade

com totais por unidade de saúde de atendimento, profissional, especialidade, situação,

unidade de saúde de origem, município de origem, usuário.
✓

I
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Emitir relatórios comparativos de: - transportes em anos e meses anteriores, com percentual

de aumento ou diminuição nos transportes em cada período. - despesas em anos e meses

anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas despesas em cada período. -

médias de consumo em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição

nas médias de consumo em cada período.-solicitações de TFD - Tratamento Fora do Domicílio,

com percentual de aumento ou diminuição nas solicitações em cada período.- atendimentos

de TFD - Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de aumento ou diminuição nos

atendimentos em cada período.

V

FATURAMENTO

Possibilitar a apuração do faturamento dos prestadores de serviço totalizando os valores dos

atendimentos realizados e não realizados por prestador. Possibilitar o faturamento por

competência e período. Possibilitar selecionar individualmente os atendimentos para

faturamento. Apresentar resumo dos procedimentos por quantidade e valor. Possibilitar a

comparação entre o valor do prestador e o valor SUS mostrando diferença. Calcular os

impostos conforme alíquota e incidência por faixa de valor de faturamento.

✓

Possibilitar a impressão do faturamento com totais por unidade deatendimento, profissional,

especialidade, convênio e procedimento e relação de impostos calculados.
✓

Possibilitar a apuração de faturamento das unidades de saúde de origem totalizando os

valores dos atendimentos realizados e não realizados por prestador. Possibilitar o faturamento

por competência. Calcular o valor da taxa administrativa a partir do percentual informado para
cada unidade de saúde de origem e o valor total dos atendimentos. Apresentar resumo dos

procedimentos por quantidade e valor. Possibilitar a impressão do faturamento com totais

por prestador, unidade de atendimento, profissional, especialidade, convênio, fonte de

recurso e procedimento.

✓

Permitir controle dos pagamentos realizados para faturas geradas paraunidades de saúde

de oriqem, com controle de pagamento parcial.
✓

Possibilitar a emissão de relatórios sobre os faturamentos dos prestadores mostrando valor

e/ou quantidade realizado e não realizado com totais por competência, prestador, convênio,
profissional, especialidade e procedimento.

✓

Consistir procedimentos no momento da realização quanto aos critérios definidos pelo
Ministério da Saúde; sexo, idade, especialidade, classificação de serviços das unidades de

saúde.

✓

Possibilitar o cadastro tabelas de valores para os procedimentos dos prestadores. ✓

Possibilitar definir os convênios para faturamento nos prestadores com arespectiva fonte de
recurso utilizada. Possibilitar definir os Convênios que estão ativos e bloqueados para os

prestadores. Possibilitar definir os impostos incidentes sobre o prestador.

✓

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento dasconsultas dos profissionais
em cada unidade de saúde de atendimento.

✓

Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento dos exames realizados

em cada unidade de saúde de atendimento.
✓

Gerar automaticamente com base nos atendimentos realizados o arquivo magnético para

BPA - Boletim de Produção Ambulatorial conforme especificações do Ministério da Saúde,
permitindo a seleção dos procedimentos para geração.

✓

Possibilitar definir os convênios por unidade de saúde para faturamento em BPA - Boletim de
Produção Ambulatorial.

✓
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Possibilitar a exportação de arquivo com as fichas do CDS - Coleta de Dados Simplificada para

os programas e-SUS APS e SISAB - Sistemade informação em Saúde para a Atenção Básica,
de acordo com as normas do LEDI - Layout e-SUS APS de Dados e Interface do Ministérioda
Saúde, com base nos cadastros de cidadãos, imóveis e famílias, e registros visitas domiciliares,

atividades coletivas, atendimentos médicos, procedimentos realizados, atendimentos

odontológicos, aplicações de vacinas, atendimentos domiciliares, marcadores de consumo

alimentar e síndrome neurológica por zika/microcefalia.

✓

Permitir a exportação total das fíchas, dentro da competência, ou parcial,gerando arquivo

somente dos registros que ainda não foram exportados.
✓

Permitir a exportação somente das fichas do cadastro territorial, com base nos cadastros

de cidadãos, imóveis e famílias
✓

Validar os registros a serem exportados quanto inconsistências nas normas do LEDI e-SUS APS

e das vinculações do profissional com a unidade de saúde e equipe, de acordo com o

CN.E.S. - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

✓

Permitir a exportação de vários arquivos do e-SUS APS dentro de uma mesma competência. ✓

Emitir relatório de inconsistências da exportação mostrandodetalhamento da inconsistência,
por unidade de saúde, profissional e tipo de registro.

✓

Gerar automaticamente com base nos atendimentos de RAAS - Atenção Domiciliar e RAAS

- Psícossocial arquivo magnéticoconforme especificações do Layout SIA - RAAS do Ministério
da Saúde.

✓

Possibilitar o controle de contrato por Unidade de Saúde. ✓

Possibilitar cadastrar contratos com seus respectivos dados, permitir realizar aditivos aos

contratos.

✓

Possibilitar relacionar os procedimentos para cada contrato.

Possibilitar visualizar a disponibilidade de valor ou quantidade de cada contrato. ✓

Possibilitar configurar notificações de vencimento de data e limite de valores e quantidade. ✓

Possibilitar consistir alertas e bloqueios de rotinas que envolvamprocedimentos mediante
indisponibilidade de data, valores e quantidade conforme contrato.

✓

Possibilitar realizar faturamento por contratos, permitir emitir documentos de
faturamentos com procedimentos relacionados aos contratos.

✓

Possibilitar o controle de Limite de Gastos por Municípios. ✓

Possibilitar que o gestor do município realize uma programação dosgastos anual/mês,
informando valor e quantidade limite a serem utilizados via procedimentos.

✓

Possibilitar visualizar a disponibilidade mensal por valor e quantidade. ■/

Possibilitar visualizar o valor e quantidade total anual planejada. V

Possibilitar visualizar a disponibilidade de valor e quantidade anual. ✓

Possibilitar consultar as programações de anos anteriores. ✓

Possibilitar planejar um ano subsquente. ✓

Possibilitar consistir alertas e bloqueios de rotinas que envolvam limites de gastos dos
municípios.

✓

Possibilitar definir procedimentos por P.P.I. nos Limites de Controle de Gastos dos
Municípios. Permitir atribuir limite adicional quando um município é bloqueado por
indisponibilidade de vagas.

✓
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Possibilitar configurar P.P.I. por especialidades com vincuio a procedimento de consulta.

Permitir controlar valores e quantidades porqrupo de especialidades.
✓

Permitir distribuição dos tipos de custos para as unidades de origem de acordo com a

população.
✓

Permite a elaboração da folha de programação orçamentária de forma automática
disponibilizando a impressão para envio à regional de saúde.

✓

LABORATÓRIO

Permitir configurar exames conforme dados necessários para digitação de resultados e

impressão de mapas de trabalho e laudos.

Identificar os exames com interfaceamento com equipamento laboratoriais. ✓

Identificar exames com necessidade de autorização de realização para cada laboratório. ✓

Controlar os diferentes métodos de realização utilizados para cada exame. ✓

Possibilitar informar CID consistente para cada exame para fins de faturamento de

BPA - Boletim de Produção Ambulatorial.
✓

Restringir a impressão de laudos de exames controlados (Ex.: HIV) somente ao laboratório que

realizou o exame.
✓

Emitir etiquetas com códigos de barras para os diferentes materiais e bancadas de trabalho. ✓

Possibilitar reimprimir etiquetas selecionando os exames para reimpressão. ✓

Possibilitar imprimir mapa de resultado e comprovante de retirada. ✓

Acompanhar de forma visual o trâmite dos exames incluídos para realização (coleta de

material, digitação de resultado, assinaturaeletrônica, entrega de exames) possibilitando
identificar em qual estágio o exame se encontra pendente.

✓

Imprimir comprovante com data prevista para retirada dos exames.

Emitir mapa de trabalho de forma individual, por mapa, por profissional solicitante,

considerando critério de urgência e não emitidos.
✓

Emitir resultados de exames de forma individual, por mapa, por profissional

solicitante, considerando critério de urgência e resultados não emitidos.
✓

Possibilitar direcionar as impressões de etiquetas, mapas e resultados de exames

diretamente para impressoras pré- definidas através dasportas de impressão.
✓

Permitir a recepção de usuários informando os exames a realizar. Possibilitar a recepção de
usuários por leitura de códigos de barras dos agendamentos e leitura biométrica. Possibilitar
informar a unidade de saúde de coleta, profissional solicitante e a realização de exames em

gestantes e critério de urgência. Possibilitar informar o material e CID
consistente para cada exame.

✓

Permitir realizar a recepção de exames antecipada dos agendamentos laboratoriais através do
código de barras.

✓

Importar automaticamente os exames solicitados por requisição de exames no prontuário
eletrônico.

Possibilitar emitir declaração de comparecimento de usuário na recepção de exames. ✓

Permitir a impressão a assinatura digitalizada do profissional solicitante no documento de

recepção de exames.
✓

I
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Possibilitar o controle de autorização de realização de exames de altocusto ou dentro do

prazo de validade registrando a autorização ou indeferimento, responsável e descrição
detalhando o motivo.

✓

Possibilitar o controle da coleta de materiais de exames dos usuários. Identificar a coleta de

materiais de exames por leitura de etiqueta com código de barra. Possibilitar informar o
material coletado para o exame. Informar a coleta de materiais conforme etiqueta de material

e bancada.

✓

Possibilitar a digitação dos resultados de exames. Identificar os exames por leitura de etiqueta

com código de barra por transação.
✓

Consistir valores mínimos e máximos para cada informação dos resultados de exames. ✓

Identificar usuários com resultados incompletos ou não informados. ✓

Possibilitar informar o profissional responsável pelo exame restringindoao profissional a

liberação eletrônica do resultado de exame.
✓

Permitira digitação de resultados para exames de radiologia. V

Permitir a assinatura eletrônica de laudos de exames iaboratoriais.ldentíficar os exames por

leitura de etiqueta com código de barra.ldentificar o operador, data e horário da assinatura

eletrônica.

V

Verificar a realização de exames em que o resultado ainda esteja válido conforme quantidade

de dias parametrizados para o exame, notificandooperador do sistema.
✓

Permitir o registro de entrega e a impressão dos laudos de exames diretamente pelas

unidades de saúde de origem do usuário.
✓

Possibilitar a comunicação com sistemas de ínterfaceamento de equipamentos laboratoriais. ✓

Emitir relatório de exames realizados por quantidade e/ou valor, com totais por unidade

de saúde, exame, profissional, mapa. Detalharpercentual dos exames realizados.
✓

Emitir relatório comparativo de exames realizados em anos e mesesanteriores, com

percentual de aumento ou diminuição nos exames realizados em cada período.
✓

Emitir relatório de histórico dos exames das recepções possibilitando visualizar todas as

situações que o exame percorreu.
✓

VIGILÂNCIA SANITARIA

Cadastrar os estabelecimentos com registro dos responsáveis, contador e atividades

econômicas.
✓

Possibilitar cadastrar estabelecimentos isentos de licença Sanitária. ✓

Emitir de licenças sanitárias por atividades econômicas, ano da licença econtador controlando
as datas de vistorias. Possibilitar informar os serviços farmacêuticos para as licenças dos
estabelecimentos de farmácias.

✓

Registrar as tarefas da Vigilância Sanitária como visitas, vistorias,acompanhamentos por
estabelecimentos, possibilitando a atualização da área e situação do estabelecimento.

✓

Possibilitar o registro de procedimentos de vistoria, notificação, advertências ou multas para
cada etapa de execução das tarefas.

✓

Imprimir fichas de vistoria de estabelecimentos e habite-se. ✓

Possibilitar programar a rotina de vistorias dos agentes sanitários, emitindo relatório da
produtividade.

✓

Permitir realizar bloqueio das tarefas que excederam o tempo máximo determinado para

execução da mesma.
✓
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Permitir o registro das reclamações identificando os estabeiecimentoscomerciais ou

cidadãos. Emitir ficha de reclamação.

Possibilitar o registro de habite-se com controle de unidades, emissão e valor da taxa. ✓

Possibilitar a emissão de licenças de veículos (transporte de alimentos,carros de som)

conforme cadastro de veículos por proprietário e estabelecimento.
✓

Possibilitar a emissão em lote de licenças de veículos por tipo de licença, tipo de veículo,

proprietário, estabelecimento.
✓

Imprimir as licenças de veículos com modelos diferenciados para cada tipo de licença. ✓

Possibilitar o registro de inspeções de abates, informando a procedência, cada animal

abatido com respectivo peso, idade, sexo, pelaqem, doenças encontradas.
✓

Possibilitar o registro de acidentes com animais, informando o endereçoda ocorrência e

informações do animal. Possibilitar a impressão de ficha de acompanhamento.
✓

Possibilitar o registro de solicitações de análises de amostras de água informando a unidade

de saúde de origem e coleta especificando as análises microbiológicas e físico-químicas
que devem ser realizadas. Possibilitar a impressão da solicitação.

✓

Possibilitar a recepção de solicitações de análises de amostras de águaconfirmando as
solicitações ou incluindo novas. Possibilitar a visualização das etapas percorridas pelas

solicitações.

✓

Possibilitar o registro de resultados das análises de amostras de água visualizando as

informações da solicitação e recepção e informando o resultado para as análises físico-

químicas e microbiológicas e a conclusão e alerta. Possibilitar informara necessidade de nova

coleta.

✓

Possibilitar a assinatura digital das análises de amostras de água. ✓

Possibilitar o controle de entrega de resultados de análises de amostras de água por unidade
de saúde de origem.

✓

Possibilitar o registro de solicitações de análises de amostras de alimentos informando a
unidade de saúde de origem e coleta especificando as análises microbiológicas que devem

ser realizadas. Possibilitar a impressão da solicitação.

✓

Possibilitar a recepção de solicitações de análises de amostras de alimentos

confirmando as solicitações ou incluindo novas. Possibilitar a visualização das etapas

percorridas pelas solicitações.

✓

Possibilitar o registro de resultados das análises de amostras de alimentos visualizando as
informações da solicitação e recepção e informando o resultado para as análises
microbiológicas e a conclusão. Possibilitar informar a necessidade de nova coleta.

✓

Possibilitar a assinatura digital das análises de amostras de alimentos. V

Possibilitar o controle de entrega de resultados de análises de amostras de alimentos por

unidade de saúde de origem.
✓

Emitir relatórios de estabelecimentos: por contador, atividade econômica, data de abertura. ✓

Emitir relatórios de tarefas da Vigilância Sanitária, com totais por motivo, estabelecimento,
atividade econômica, contador.

✓

Emitir relatórios de licenças dos estabelecimentos, com totais por estabelecimento, atividade

econômica, bairro, logradouro.
✓
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Emitir relatórios de arrecadação de licenças sanitárias, com totais por estabelecimento,

contador, atividade econômica, mês, situação.
✓

Emitir relatórios de licenças de veículos, com totais por tipo de licença, tipo de veículo,

proprietário, estabelecimento, veículo.
V

Emitir relatórios de inspeções de abates com totais de tipos de animais, procedência,

estabelecimento.
V

Emitir relatórios de análises de amostras de água, com totais por ano e mês, situação, unidade

de saúde de origem.
✓

Emitir relatórios de análises de amostras de alimentos, com totais porano e mês, situação,

unidade de saúde de origem, estabelecimento, bairro, logradouro.
V

CONTROLE EPIDEMIOLOGICO

Possibilitar a definição de grupos epidemiológicos especificando CIDs de interesse para

controle.
✓

Possibilitar o registro de processos de investigação de agravos denotificação e o registro

de acompanhamentos das ocorrências sobre os processos.
✓

Possibilitar o registro das notificações de agravos à saúde do trabalhador com informações
de CID, usuário, unidade de saúde notificadora, estabelecimento, ocorrência e partes do

corpo atingidas. Possibilitar a impressão de ficha da notificação de agravo.

✓

Possibilitar o registro das notificações de agravos de hepatites viraiscom informações

para investigação, antecedentes, locais de exposição, pessoas em contato, resultados de

exames.

✓

Possibilitar a impressão de ficha da notificação de agravo de investigação e pessoas em

contato.
✓

Disponibilizar painel para auxiliar o acompanhamento de casos prováveis de pacientes com
COVID-19, os pacientes devem ser adicionados conforme as regras do Protocolo de

Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV) disponibilizado pelo Ministério da Saúde.
Apresentar gráficos e totalizadores e permitir realizar filtros por data, bairro e unidade
de atendimento.

✓

Possibilitar a digitação da ficha de notificação do COVID-19 informando os dados do paciente,

sintomas presentes, data dos primeiros sintomas, morbidades prévias, uso de medicamentos,

informações de internações, dados do laboratório coletor do exame, unidade de saúde e
profissional da notificação.

✓

Permitir imprimir a ficha de notificação do COVID-19. ✓

Disponibilizar relatórios quantitativos e qualitativos da Ficha do NOTIFICA COVID-19
contendo informações do paciente, data danotificação, informações da ficha de notificação

do COVID-19.

✓

Possibilitar realizar acompanhamento individual dos casos da COVID-19. ✓

Possibilitar acompanhar diariamente os sintomas do cidadão pelo tempo necessário. ✓

Possibilitar realizar monitoramento pela gravidade dos sintomas dos cidadãos. ✓

Possibilitar que o cidadão realize seu monitoramento através de aplicativo de

teleatendimento.
✓

Emitir alertas para o cidadão quanto a necessidade de realizar monitoramento diário. ✓
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Possibilitar visualizar os resultados de exames da COVID-19 do cidadão que está sendo

monitorado.
✓

Possibilitar identificar se cidadão realizou seu monitoramento através de aplicativo de

teleatendimento.
✓

Disponibilizar relatórios de Monitoramento Evolutivo de casos da COVID 19 disponibilizando

no mínimo filtro por paciente, data dos primeiros sintomas, situação do monitoramento,

gravidade e Unidade de Saúde de Referência.

■/

Possibilitar o acompanhamento de casos de COVID-19 dos pacientes via identificação por
mapa.

✓

0 acompanhamento dos pacientes com COVID-19 deve ser identificadocom no mínimo as

seguintes informações: bairro, dados do paciente e data dos primeiros sintomas.
✓

0 sistema deve permitir a identificação de pacientes com COVID-19 por pelo menos três níveis

de gravidade.
✓

Possibilitar que a unidade de saúde contenha a informação detalhadade cada caso ao

selecionar o registro no mapa, devendo conter minimamente as seguintes informações:

paciente, situação do caso, data dos primeiros sintomas.

✓

Permitira expansão do mapa para visualização completa das informações por mapa de calor

ou pontos.
✓

A visualização dos casos de COVID-19 no mapa deve ter comunicação com a API do Google. ✓

Possibilitar realizar integração com o sistema da GAL quanto a busca de resultados de exames

referente a COVID-19.
✓

Possibilitar atualização automática dos resultados de exames da COVID-19. V

Possibilitar definir horário da atualização dos resultados. V

Possibilitar realizar integração com o sistema da SESA - PR quanto às notificações da COVID-
19.

✓

Possibilitar enviar informações, dados clínicos, exames de imagem, morbidades prévias,
medicamentos utilizados, dados laboratoriais, deslocamento e dados da unidade notificadora.

✓

Possibilitar imprimir as fichas. ✓

Possibilitar enviar individualmente e em lotes as fichas. V

Possibilitar emitir relatórios dos casos notificados pelo município, através da data dos
primeiros sintomas, resultado de exame, comorbidades e classificação dos pacientes quanto
ao desfecho.

V

Emitir relatório dos processos de investigação de agravos, com totaispor ano e mês,
CID, grupo da CID, usuário, município, bairro, faixa etária.

✓

Emitir relatório de notificações de agravos à saúde do trabalhador, comtotais por ano e

mês da notificação, unidade de saúde notificadora, estabelecimento, usuário, município,
bairro.

✓

Emitir relatório de notificações de agravos de hepatites virais, com totais por ano e mês da
notificação, unidade de saúde, profissional, usuário,município, bairro.

✓

PAINEL PARA ACOMPANHAMENTO ACS

Permitir o cadastro de metas das ACS controlando: ✓

- Quantidade de famílias a visitar; ✓

- Quantidade de integrantes a visitar; ✓

46 3225-8383 1 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro
CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inf.br
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- Acompanhamento de gestantes; ✓

- Acompanhamento de hipertensos; ✓

- Acompanhamento de diabéticos; ✓

- Acompanhamento de hanseníase; ✓

- Acompanhamento de tuberculose; ✓

- Acompanhamento de desnutrição; ✓

Permitir criar metas gerais e individuais para ACS. v

Exibir mapa do Município com as Áreas que foram delimitadas no cadastro de Áreas de ACS. v

Possibilitar visualizar em mapa o trajeto percorrido por um ACS em um período de tempo,

mostrando marcadores e a rota percorrida pelo Profissional, exibindo maiores detalhes da

informação ao clicar sobre o marcador.

✓

Possibilitar visualizar em mapa de todos os pontos de visitas realizados em um determinado

período baseado na geolocalização, possibilitandofiltran
✓

- Área; ✓

- Micro área; V

- Período deseiado; ✓

Ao clicar sobre o marcador deverá exibir maiores detalhes da informação; ✓

Exibir gráficos de visão geral com informações de: ✓

- Total de cidadãos por área; ✓

- Total de cidadãos por micro área; ✓

Evolução das visitas realizadas; ✓

Exibir gráficos de evolução das visitas realizadas.

Exibir gráficos comparativos de Produção e Metas que foram definidas para o Mês desejado. ✓

PAINEL ELETRÔNICO

Possibilitar o cadastro ilimitado de painéis eletrônicos, definindo o tempo de visualização de

informações e notícias. Possibilitar o alerta por som ou chamado de voz. Possibilitar definir o

texto para chamado de voz. Possibilitar definir a aparência com brasão, cores e fontes das

áreas de visualização de informações. Possibilitar a visualização de até 3 rótulos com

informações dos chamados recentes.

✓

Possibilitar o cadastro de notícias para exibição nos painéis eletrônicos. Possibilitar a exibição

de texto, imagem, texto com imagem e vídeo. Possibilitar a exibição de notícias por RSS
especificando o endereço, divulgação da fonte, período e exibição de data e horário da notícia.
Possibilitar configurar fonte e fundo para textos e RSS. Possibilitar configurar a disposição de
texto com imagem. Possibilitar configurar a exibição em todos ou especificando os painéis
eletrônicos.

✓

Possibilitar no cadastro de cada setor a configuração de utilização de painel eletrônico para
cada estágio de atendimento especificando descrição para visualização. Possibilitar definir
0 painel eletrônico utilizado para visualização.

✓

Disponibilizar a visualização de painel eletrônico com acesso para assuas configurações.
Disponibilizar a visualização de data e horário. Disponibilizar a visualização de foto do usuário
chamado.

✓

46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Saía OT - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.id5.inf.br
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Possibilitar o chamado de usuários no painel eletrônico nos estágios de atendimento;

recepção de usuários, triagem/preparo de consultas, atendimento de consultas, triagem

odontológica, atendimento odontológico, recepções de internações, atendimentos de

internações e atendimentos de enfermagem.

✓

Possibilitar configurar o painel eletrônico de classificação de risco para mostrar somente

as iniciais do nome dos pacientes que aguardamatendimento.
✓

Disponibilizar visualização de histórico de chamados em painel eletrônico identificando

unidade de saúde, setor de atendimento, usuário, data, horário e operador do sistema.
✓

APLICATIVO PARA ACS

Possibilitar no dispositivo móvel o acesso a todas as micro- áreas de atuação do agente

comunitário de saúde.
✓

Possibilitar a carga de todos os cadastros já existentes de domicílio e integrantes da base de
dados central.

✓

Possibilitar o cadastro e atualização de integrantes dos domicílios com as informações em

conformidade com o Cadastro Individual do sistema e-SUS do Ministério da Saúde.
✓

Possibilitar o registro das visitas domiciliares realizadas por agente comunitário de saúde

obtendo as informações da Ficha de Visita Domiciliar do e-SUS relativas a cada integrante

do domicílio.

Possibilitar o registro de múltiplas visitas domiciliares para domicílios. Respeitando

restrições de uma visita por integrante por turno conformee-SUS.
V

Possibilitar coletar o posicionamento geográfico (latitude e longitude) doagente comunitário
de saúde no momento das visitas domiciliares.

V

Durante a visita, permitir que seja coletada a assinatura do cidadão ou responsável. ✓

Possibilitar o cadastro e atualização dos domicílios e a sua composição familiar com

informações em conformidade com o Cadastro Domiciliardo sistema e-SUS do Ministério

da Saúde.

✓

Exibir o cálculo da estratificação de risco familiar automaticamente, para cada núcleo familiar

inserido em um imóvel seguindo a Escala de Coelho Savassi.
✓

Deve exibir notificação dos registros que foram alterados, que foram hclusos ou
removidos da micro-área da ACS, e também a origem ou destino das mesmas.

✓

Possibilitar o registro dos marcadores de consumo alimentar, obtendo as informações da

Ficha de Marcadores de Consumo Alimentar relativas a cada integrante do domicílio.
✓

Possibilitar no aplicativo móvel a sincronização das informações coletadas nas visitas

domiciliares com a base de dados central. Possibilitar que sejam incluídos ou atualizados os

cadastros de domicílio e integrantes e incluídas as visitas domiciliares realizadas pelo

agente comunitário de saúde.

✓

0 aplicativo móvel deve trabalhar de forma independente a qualquer meio de comunicação

com a base de dados central.
✓

0 aplicativo móvel deve permitir a instalação em dispositivos com sistema operacional

Android.
✓

Possibilitar a exportação da base de dados (backup) do dispositivo móvel para o servidor.

Na plataforma Android possibilitar a detecção automática de novasversões do aplicativo

disponibilizadas no servidor, permitindo download e atualização através do próprio

aplicativo.
✓

www.ids.inf»r
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Possibilitar verificação através de relatórios de quantidade de: total de cidadãos e quantidade
já visitada, total de domicílios quantidade Já visitada, total de famílias, total de cidadãos por
comorbidade e cidadãos visitados por comorbidades. Todos dentro da competência atual.

✓

Possibilitar verificação de cidadãos que deixaram a micro- área ou que passaram a fazer

parte dela e que não foram movimentados através dodispositivo.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Compatibilizar os cadastros conforme as Tabelas do SCNS - Sistema Cartão Nacional de

Saúde.
✓

Consistir automaticamente a existência de cadastros em duplicidade considerando nome

do paciente, data de nascimento, nome da mãe edocumento mostrando em tela os

cadastros já existentes.

✓

Possibilitar a unificação de cadastros, inserindo em um único registrotodas as informações

que esteiam em registros duplicados para o mesmo paciente.
✓

Possibilitar a visualização do histórico de unificações dos pacientes. ✓

Possibilitar unificação dos cadastros de logradouros e bairros ou distritos, inserindo

em um único registro as informações que estejamduplicadas.
✓

Utilizar critério de nomes fonetizados para pesquisa e consistência de duplicidades. V

Possibilitar configurar a obrigatoriedade de informar o número do C.N.S Cartão Nacional de

Saúde do cidadão em seu cadastro.
V

Exibir Nome Social dos pacientes (quando existente) para pesquisa para os estágios de

atendimento: recepção do paciente, triagem/preparo deconsultas e atendimento médico.
✓

Possibilitar o registro do C.E.P. - Código de Endereçamento Postal em conformidade com
o D.N.E. - Diretório Nacional de Endereços, ou pelatabela de C.E.P.'s do BDSIA.

✓

Possibilitar a pesquisa de Endereços dos pacientes e famílias por C.E.P. e/ou Logradouro

utilizando o padrão DNE dos Correios.
✓

Possibilitar configuração para a utilização de foto no cadastro de paciente. ✓

Possibilitar exibir a foto do paciente nas principais rotinas deatendimento, para

facilitar o reconhecimento do pacientepelo profissional de atendimento.
✓

Possibilitar a pesquisa do cadastro do paciente na Base Nacional do Cartão Nacional de Saúde

através de WebServIce disponibilizado pelo Ministério da Saúde através da RNDS, para

consulta, inclusão e atualização de cadastros na base local do sistema.

✓

Permitir cadastro de escalas e formulários dinâmicos para utilização em diversas telas do

sistema.
✓

Possibilitar a obtenção de informações adicionais de usuários e unidades de saúde. ✓

Possibilitar definir para as unidades de saúde os horários de atendimentos com possibilidade
de definição de plantões. Permitir definirpara os profissionais os horários de atendimentos

com possibilidade de definição de plantões.

✓

Permitir restringir horário de acesso dos profissionais nas unidades de saúde especificas. ■/

Possibilitar definir procedimentos que possuem determinado tempo decarência, onde seja
possível alertar e/ou bloquear conforme configuração do operador.

V

Possibilitar controlar a quantidade de procedimentos que o paciente realizou em
determinado período, onde seja possível alertar e/ou bloquear conforme configuração do
operador.

✓

I
46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.ínf.ijr ^ 0^
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Possibilitar configuração de vínculo entre procedimentos municipais comprocedimentos do
SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM

do SUS.

✓

Possibilitar o cancelamento automático das recepções para pacientes que não compareceram
aos atendimentos.

✓

Permitir o controle de metas de indicadores de saúde do paciente, permitindo definir metas
das informações de saúde do paciente durante os atendimentos de consultas e o posterior
acompanhamento e comparativo dessas metas e as reais informações de saúde. Permitir

configurar metas globais que serão utilizadas quando não informadas as metas nos

atendimentos.

✓

Possibilitar configuração em dias para início do processo de cancelamento automático das

recepções de pacientes faltantes.
✓

Possibilitar o cadastro de priorização dos atendimentos por Idade dopaciente, permitir

definir a partir de qual idade deve consistir a priorização.
✓

Exibir informações de Usuários para verificação do componente de Capitação

Ponderada do programa Previne Brasil, com os sequintesitens:
■/

- Total de Usuários cadastrados; ■/

- Quantidade de Usuários vinculados nas equipes; ■/

- População estimada para capitação;

- Meta de cadastros, calculada pela população cadastrada e população estimada. ✓

-  Exibir cadastros inconsistentes para a Capitação Ponderada: sem identificação

(C.N.S./C.P.F.), data de nascimento, raça ou cor, sexo,nome do pai, nome da mãe,

nacionalidade.

✓

Possibilitar inclusão automática em lista de espera para consultas e exames, conforme

configuração de prioridades.
✓

Possibilitar configurar restrições de acessos nas listas de esperas de consultas ou exames por

operadores, restringir listas de esperas de consultas somente para especialidades que o
operador tenha acesso, restringir listas de esperas de exames somente para exames que o

operador tenha acesso, conforme configurações em seu cadastro.

✓

Emitir em um único relatório um extrato de usuários e famílias detalhando os atendimentos

realizados nas unidades de saúde, possibilitando visualizar atendimentos realizados,

medicamentos dispensados, encaminhamentos, aplicações de vacinas, exames realizados,

procedimentos odontolóqicos, agendamentos, transportes, internações hospitalares.

✓

Emitir em um único relatório um extrato de unidades de saúde detalhando: atendimentos

realizados, medicamentos fornecidos, encaminhamentos, aplicações de vacinas, exames

realizados, procedimentos odontológicos, agendamentos, transportes, internações
hospitalares.

✓

Emitir relatório de procedimentos realizados consolidando todos os atendimentos realizados:

atendimento ambulatória!, aplicações de vacinas, procedimentos odontológicos, exames

realizados. Totalizar quantidade e/ou valor por unidade de saúde, profissional, especialidade,

bairro, faixa etária.

V

TECNOLOGIAS / FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacionai (SGDB) Oracle 11g ou

superior, ou Postgresql, como repositório de dados.
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inteligência
em gestão
pública

Possibilitar a digitalização de documentos para pacientes identificando o tipo de documento,

data, horário. Possibilitar a digitalização de documentos nos formatos: TIFF, JPEG, BMP, PNG.
Restringir os tiposde documentos que podem ser visualizados por médicos, enfermeiros e

outros profissionais. Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados com navegação
entre os documentos existentes. Possibilitar a navegação nas páginas dos documentos
multipaginados. Possibilitar operações de visualização quanto a tamanho, posicionamento
de imagens. Possibilitar a impressão dos documentos digitalizados.

✓

Possibilitar na emissão de relatório que seja selecionado o tipo de papel, orientação, tamanho,

largura, altura, margens e impressão de linhaszebradas.
✓

Os relatórios devem possuir exportação para o seguinte formato de arquivo: PDF. ✓

0 sistema deve possuir controle de acesso por operador para cada opção do sistema,

identificando nível do privilégio (inclusão, alteração,exclusão, consulta).

Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema possibilitando o bloqueio de
operadores ao esgotar tentativas.

✓

Controlar o tempo de inatividade do sistema exigindo a identificação do operador. ✓

Possibilitar o acesso ao sistema através da utilização do C.P.F, e-Mail e Nome de Acesso. ✓

0 sistema deve permitir o acesso restrito dos operadores por identificação biométrica. V

Permitir o cadastro de grupos de usuários de sistema e seus privilégios de acesso. V

Permitir ao usuário do sistema a troca de senha quando entender ou se tornar necessário. ✓

Apresentar informações do desenvolvedor e da versão do software em local que sempre

fique visível no sistema indiferente da abertura de outra tela e/ou funcionalidades.
✓

0 cadastro de usuários do sistema somente se utilizado senha forte comnúmero mínimo de

caracteres, contendo letra, número e símbolo.
✓

Sistema deve controlar a validade mínima e máxima da senha.

Possibilitar configurar o acesso restrito ao sistema, em dias e horários específicos por

operadores.
✓

Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema para troca demensagens no

modelo de correio eletrônico entre todos os usuários de sistema. Possibilitar o controle de

mensagens recebidas, lidas, enviadas e excluídas. Possibilitar a utilização de arquivamento de
mensagens em pastas. Possibilitar a composição de novas mensagens, resposta demensagens

recebidas, encaminhamento de mensagens recebidas e impressão de mensagens. Possibilitar

a localização de mensagens recebidas ou enviadas por período, assunto e mensagem.

✓

0 sistema deve registrar as operações realizadas pelos operadores do sistema possibilitando

a auditoria e identificando o operador, operação realizada, data, horário e espelho das

informações incluídas, alteradasou excluídas. 0 espelho das informações deve ser fiel a

estrutura de campos de cada tabela, não sofrendo alterações quando mudar a estrutura de

tabelas e consequentemente mantendo a informação fidedigna de acordo com a data da

geração do evento.

✓

0 sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso ao sistema, identificando, endereço

de rede IP, data e horário.
✓

COMUNICAÇÕES COM OS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Possibilitar a exportação automática das movimentações para o sistemaHórus do Ministério

da Saúde através de comunicação por WebService. Possibilitar definir o período para

exportação.

I
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inteligência
em gestão
pública

Possibilitar a exportação das informações dos laudos de internação para o sistema SISRHC do

Ministério da Saúde.
✓

Permitir a exportação das informações dos laudos de APACs porcompetência para

faturamento no aplicativo SIA do Ministério da Saúde.
✓

Permitir a exportação dos laudos de internação para o aplicativo SISAIH01 do

Ministério da Saúde utilizado pelos prestadores.
✓

Possibilitar a importação dos procedimentos realizados nas internações pelos prestadores,

através de arquivo gerado pelo aplicativo SISAlHOldo Ministério da Saúde.
■/

Possibilitar a importação automática das definições do aplicativo SIGTAP do Ministério da
Saúde, realizando automaticamente o download a partir do repositório do DataSUS (ftp),
mantendo atualizadas as regras de faturamento de Procedimentos do SUS em relação a
competência atual.

V

Permitir a importação manual das definições do aplicativo SIGTAP do Ministério da Saúde,
possibilitando selecionar os arquivos das competências a partir do repositório do DataSUS
(ftp) e realizar a importação das regras de faturamento de Procedimentos do SUS.

✓

Permitir a exportação das informações de compras dos medicamentos ao BPS (Banco de

Preços em Saúde).
V

Possibilitar integração com C.N.E.S. - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde,

utilizando WebService disponibilizado pelo DATASUS para que sistemas próprios possam
consumir informações da Base Nacional. Permitir a pesquisa de registros no Base Nacional, e

a inclusão, atualização ou substituição dos cadastros de unidades de saúde, profissionais e

suas especialidades, e áreas, microáreas e equipes.

✓

Possibilitar integração com o C.N.E.S. local (desktop) utilizando importação do arquivo XML

emitido pelo aplicativo, para sistemas próprios possam consumir informações da Base

Nacional, ou através da importação do arquivo XML gerado pelo C.N.E.S. local (Desktop).

Permitir a validação e correção de inconsistências de profissionais, unidades de saúde e

equipes na base loca! de acordo com as Informações importadas no arquivo.

✓

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Possibilitar parametrizar Configurações de Vigilância Ambiental, inserindo procedimentos
padrões, controle de visitas por QRCode.

✓

Permitir delimitar em mapa os quarteirões e quadras de controle. ✓

Possibilitar visualizar em mapa as quarteirões/quadras e imóveis cadastrados. ✓

Possibilitar realizar cadastro de reclamações recebidas pelo município para averiguação

dos agentes de combate a endemias.
✓

Possibilitar registrar os acompanhamentos das reclamações recebidas. ✓

Possibilitar registrar o cadastro dos Ciclos dos ACE para vistorias realizadas para uma

atividade em determinado período.
V

Possibilitar registrar planejamento das visitas para determinado período. ✓

Possibilitar registrar as Vistorias dos Agentes Comunitários de Endemias realizadas para

controle de focos de Aedes aegypti e Aedes aibopictus.
✓

Possibilitar registrar a Análise de amostras coletadas pelos AgentesComunitários de Endemias
em vistorias de Aedes aeqypti e Aedes aibopictus.

✓

Possibilitar visualizar em mapa o local onde houve ocorrências de Dengue e

Chikungunya e casos de focos positivos registrados.
✓
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(£DJ
inteligénda
em gestão
pública

Possibilitar visualizar em mapa os marcadores de vistorias, identificandorealizadas, recusadas,

fechadas, e as que foram encontrados foco positivo.
✓

Possibilitar visualizar relatório de vistorias realizadas e análises de amostras coletadas

de Aedes aegyptí e Aedes aibopictus.
✓

Permitir visualizar Histórico de imóveis e Domicílios exibindo registros de visitas, vistorias e
reclamações de imóveis informados.

✓

Permitir cadastrar Motivos de Reclamações e Vistorias possibilitando definir dinamicamente

pelo município para cada motivo quais os campos que será solicitado ao incluir uma

reclamação e vistorias realizadas.
✓

Possibilitar o cadastro de Reclamações onde será incluído o registro de reclamações

recebidas pelo município para zoonoses.
✓

Possibilitar registro de Acompanhamentos de Reclamações de Vigilância Ambiental,
possibilitando o reqistro os acompanhamentos das reclamações recebidas.

✓

Possibilitar reqistro de Vistorias de Vigilância ambiental realizadas para controle de zoonoses. ✓

Disponibilizar Mapa de Reclamações com marcadores em locais que tiveram reclamações
registradas.

✓

Permitir o cadastro de Zoonoses - Animais e Pragas possibilitando definir marcadores de

identificação para mapas.
✓

Permitir Registros de Animais, pragas e doenças detectadas no município para
geração de índices e realizar ações de controle paraáreas com foco.

✓

Disponibilizar Mapa de Animais, Pragas e Doenças com marcadores em locais que tiveram
registros.

✓

APLICATIVO CONTROLE DE ENDEMIAS

Possibilitar no aplicativo móvel o acesso apenas aos quarteirões/quadras de atuação do
agente comunitário de endemias.

✓

Possibilitar registrar as Vistorias dos Agentes Comunitários de Endemias realizadas para
averiguação de reclamações de focos de Aedes aeqypti e Aedes aibopictus.

✓

Possibilitar importar para dispositivo somente planejamento de vistorias ou reclamações
atribuídas ao profissional.

✓

Permitir exportar registros de vistorias realizadas no aplicativo fora umplanejamento. V

OUVIDORIA

Possibilitar o registro de reclamações, denúncias, sugestões internas e externas para
acompanhamento da ouvidoria. Identificar o reclamante, unidade de saúde, setor,
profissional reclamado, assunto, prioridade e prazo para parecer.

✓

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

✓

Possibilitar a impressão de parecer conforme modelo de impressão para cada etapa do
processo.

✓

Possibilitar a consulta de processos da ouvidoria para verificação do andamento. ✓

Possibilitar cadastro de perguntas para a pesquisa de satisfação de atendimentos dos
pacientes.

Possibilitar ao operador a verificação das avaliações dos atendimentosrealizadas pelos
pacientes. Identificando as respostas e notas definidas para os atendimentos.

✓
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inteligência
em gestão
pública

Emitir relatórios dos processos da ouvidoria com totais por reclamante, assunto, profissional
reclamado, parecer.

✓

PREVENTIVOS DE CÂNCER

Possibilitar o registro de requisições de exames citopatológicos de mama informando

paciente, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e

informações completas de anamnese conforme o SISCAN - Sistema de Informação do

Câncer, do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar o registro de requisições de exames histopatológicos de mama informando

paciente, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e

informações completas de anamnese conforme o SISCAN - Sistema de Informação do

Câncer, do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar o registro de requisições de exames de mamografia informando paciente, unidade

de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e informações

completas de anamnese, exame clínico e indicação clínica conforme o SISCAN - Sistema de

Informação do Câncer, do Ministério da Saúde.

V

Possibilitar o registro de requisições de exames citopatológicos de colo do útero informando
paciente, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e
informações de anamnese conforme o SISCAN - Sistema de Informação do Câncer, do

Ministério da Saúde.

y

Possibilitar o registro de requisições de exames histopatológicos de colo do útero informando
paciente, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e

informações do exame citopatológico conforme o SISCAN - Sistema de Informação do

Câncer, do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar a impressão da quia de requisição de exame citopatóqico de mama. ✓

Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame histopatológico de mama. ✓

Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame de mamografia. ✓

Possibilitar a impressão da quia de requisição de exame citopatolóqicode colo do útero.

Possibilitar a impressão da quia de requisição de exame histopatolóqicode colo do útero. ✓

Possibilitar a digitação dos resultados de exames citopatológicos de mama a partir da
requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISCAN - Sistema de

Informação do Câncer, do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar a digitação dos resultados de exames histopatológicos de mama a partir da
requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISCAN - Sistema de
Informação do Câncer, do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar a digitação dos resultados de exames de mamografia a partir da requisição

informando os dados completos do resultado conforme o SISCAN - Sistema de Informação
do Câncer, do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar a digitação dos resultados de exames citopatológicos de colodo útero a partir da
requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISCAN - Sistema de
Informação do Câncer, do Ministério da Saúde.

✓

Possibilitar a digitação dos resultados de exames histopatológicos de colo do útero a partir

da requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISCAN - Sistema
de Informação do Câncer, do Ministério da Saúde.

■/

I
46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro
CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.id5.in|.br Q 0 /



-■! :rv. ; u''-:>''' ;.i.o!". . ■ •• : :":j /ov.; <-jb ^

_ ^ ?.i.. dC^iTI^H-VS^e;';
f oij; :p;iT' ;v"ni •;r;;i':!!i 'Mj r:-;,. j;j>o'olL moJ;J ?:b:i:\<:y<^ . j-.j : í r*;;:!:.! :;'-! -!'. )í^iiiir!i;;ji_''-;
•  a;OÍ::) òO i- ih: ; bil^i ■ ■•v; : • .v;: '^r V': 'zi !?;: : , :'.:v:i , f ■ '. :(} ; ivíwb.:/- ! ; 3 -i-.':
qIj ~ í--rP. i' ■ . ■ i '-. :j ;''l ' 1\; _ 1 '1 ' t." :: 'ivOTüvr.í - ' tiS

;;b ü!'" 3:í!ií . : O!;: ir, .")

1 L tO SirU) .ubsoii v ■- ,

!  í
^  i
;  í

1  s
b  1

OD -'G 3:n; rr: L: : '':) b'-'

j- V -. L í:^!/ji.::up;í'' vc e::ci : v"i o igü-Ü' !' í
i

r G;r:ij'3,ry-i . - .orn'- --n - oiíg; 'j\:- ili.jhií - ; ^
■ í

i'-'l ' j ■.• ; • ;'G : i j :t éi-. 9;i P i. i "DGrv! v. K >. »

I  _ _ .VCGGc L^; ■ • r
GiiLJÍr: :: 3jni':G jc oi: ■ : üo go ri. ■■ •:■ ■ • i Jicoiciopir; ro o i
?->?;>fc!"rilO:rÍ 9 GfíilO"> r : rj;: ;: ;;br-bil:.:i ir- ).3 yy'i -1''Jil'"- bOíCuríbül: ! i - '---''; 5:"1 0005: 5)' : í
ivi: nrnioGí? - !-IAÍ)c!í; o -mnrMO j;! oí^5:;:õ; !i o ■-'.■íí .iL orno-Oí 3ío:!f.i5ti5 on í5ir/'Ci;í:oj j

i  _ -■;)'.;>? ob ori-3G!í;:bi oõ j ob c-rr il
[ ob;!f;;bio;:i! ob ob r gü:-. 1: oío. ovg; Aonir.-::-. o::; cGoooijr 3 iií' rojcfor i c 'BTÜidfr :o''- ;

D GibiGO vz- ■.:::b - "oGfibbM lni 'f;:>-^i:o;q npooio obt iGr ■'.!} '^•bri.oíi. i .blrb : ^
' OO OrT-OOl c.: üGlíBíii i. bOi Oi; •■[•bib - yi/-.òbi-' *,.■ SOVO-riOi =VO(!r; '.C ob 'OÒOibnVriO':

.vJDiJHíl í,; b OrlL?'.'- : !!' ! l

í obrfG'0iG)r'i cb oloo vi) ^0.1; . t'--!ro:oloj-jib 'r:. ;0b>::i:;poi '^b ■:• lüJíhcibGO-' í
i e ft jolco ob GjGÍj .obüilÜG: lOO-v ,vir,Gbj'!Oí íbOOr' .lo; í; /1!0[;Í !Ü r' ; oOOGi "'b ir .r! : ;u .0Al?O::q í
:cv- o?jG;n'!0:n! vb :••). ■,b-:i3 c- í. :oi- n::.; ,■: ,.:oòio;í3;c.b.. orfirxv o.^ ír'õ0ü! (i'iolí;i

.íii.i;£.: 'ib Oi .bi.:!r;!ib oí;..iâjí:r>D

U-.-^

■Gm^vi eb üGTOòioqc!'^51 ob.o^iüpcii ob f.i;.iqj)b o50c:^.;íví: r- irjinbi^oo'^
í  '' I .otr'5(oi oi; .".r ;r olo; o:'o;.;rr ob Or.r- ioi/i ^ ob rii oo o') oboaoirioii 1- 'S-iivo-:;.:" i ■]
I  ■' I .biibiOO rieí.: ob ooo;,,,;. 00 ■ ■rO:0' ;pv! oiop í;b OSO^OKí ;!: t: !|-.l!Í;:Ílç.c;õ-! i

^'•' Ü A ■'■"*' --•f"oapok;jr;jO'i^r.'Ti -:v o o,.;. ■•:■; o..:;:"; -i} oóít V iirv': H i
i| t ob oi'.); ::o;i*jipòioir.C|oJ^iri vi: b,- .-Í!.:p£n oí.: .oiop 5b Oíb.o/o;•'/:"■•! í^iiO-iiiiiio:;:; ") í
i| i 5h 5 on;• .ro o;,' -•oü^v.- . oo joi-^íbiorr; .-r-j cborioib r uoiíibÍGir.d í
i  '■• I iib £::í:;:0!Ô ib'0'b3 o orrno'M;-., ::. i 'lo^vi cr iCiCc; ;gí" -3 c:;f';:3C"oo: "o afi:-j?:;:pv; ^
j! _ _ ^ _ . 'O 3 5ij oi Ir j":!r' iivt ri':) . ioi.riõi) ob cõ5G:coO!í;i
•; \6C OJIBO 0 íOlICrf: Ob iv'ífprvfo^p oib OCifiOr vb rr-OOÜJíS: -v-ib OiioCvOT:' o
5  ■•• ? ob !OO^i>ii: biAvôÜ ') Oi;! !;./ . , ;;.: ;- varb: .^civicr'' iOO GOb5;; 00 ob; i5r;! : OMi õCiriMJpv:'
j  li rh .'-.r ; , 'I :j,i .iOOvi ' o icooõb ■ ."i" ocOFOiiooiA

' o.r. •:i" :00 :í; .1 ei; o co .oiF" ' i- ' '"' ti. i. ■o. . ;ii':!;>.-.o-í I.

.•b:5i", i-ioiní bb rnrOji.ir; : bíOi' :-- _• ■ .ooo or,; ooc- iorvi o-j aitiol'onv)0 oog-í.o ,0j o.;oi)i :wr';i';-

■; rb r, oivn; ei;.::'

.-■•'■.'li-'- • C:0 oi".c. :- ;r •• . 'ü "!r"oif.o 00 ;■

i-ro 00 o-r. job ofeccrroir. f- ibliiibi^oo'^ r

1
-i C-fiCJOiô - biAbclõ o V.; lOo.rí;. o: ■ . -IO : i?: . _;0 -i ., :o ■.. , : ;bu": c:o ■'.•£ 1 *!.i n :OÍ 1 ii O? JOii ; o);

■)'■> O'O 3i.iiM Cf' .■:vji---b ob •: r:ir.,-f; iolni

;  iifitir: :: oiOvb' oi' ' .'100 '-h oo i ! • .-i.jcft ri. r-:i:!i:óii.;cvj .joo co-íirüpib c iíbili'.!i);fo'^'!
ovoiG u 0i :o;:bo :.i o:j:: j;o"i c' •'0:""'í.íj.: :o obriL-rricii:! '.'i:;:>!oi. i; 1 0'f  " io-rric ■ i

"'■'
l
.1^=.

{
v:.iü;, .r vncorüMbi co ,^Or"if:._' cb oG./:;^;■^ol.■:! ^o-

i



iíDí
inteligência
em gestão
pública

Disponibilizar a visualização de histórico dos Preventivos de Câncer de Mama e Colo de Útero
por usuário, tipo de exame, situação e período. Mostrar resumo de exames realizados com
a data programada para a próxima realização.

✓

Possibilitar o faturamento em BPA - Boletim de Produção Ambulatorial dos procedimentos
de coleta informados nas requisições de examesCitopatológicos de Mama e Colo do
Útero.

✓

Possibilitar a exportação dos procedimentos de coleta para o e-SUS APS. ✓

APLICATIVO PARA GESTÃO (mobile)

0 aplicativo móvel deve permitir a instalação em dispositivos com sistema operacional

Android e iOS.
✓

0 aplicativo móvel deve apresentar informações atualizadas do dia quanto aos indicadores
apresentados.

✓

Na plataforma Android e iOS deve possibilitar a detecção automática denovas versões do
aplicativo disponibilizadas nas lojas, permitindo download e atualização através do próprio
aplicativo.

✓

Permitir a configuração de usuários que terão acesso ao aplicativo. ✓

Permitir a configuração das funcionalidades que cada usuário teráacesso sendo possível
personalizar a visualização para cada usuário.

✓

0 acesso ao aplicativo deve ser exclusivamente pelo CPF do usuário. -/

Permitir a configuração das unidades de saúde que cada usuário terá acesso. ■/

Permitir configurar no aplicativo logar utilizando biometria ou reconhecimento facial. V

Permitir configurar no aplicativo a fonte dinâmica, se ajustando ao tamanho de leitura
preferido.

✓

Permitir configurar o aplicativo para utilização em modo escuro ou claro, de acordo com o

gosto do usuário.
✓

Permitir configurar no aplicativo a opção de manter o usuário iogado. ✓

Apresentar em tempo real o total de pacientes por classificação de risco, setor e Unidade de
Saúde.

✓

Apresentar em tempo real o total de pacientes aguardando atendimento por setor e Unidade

de Saúde.
✓

Apresentar em tempo real o total de pacientes em observação ou internação, por setor e

Unidade de Saúde.
✓

Apresentar em tempo real os profissionais que estão em atendimento, detalhando sua
especialidade, o total de atendimentos realizados no dia,a data e horário do primeiro e último
atendimento agrupando por setor e Unidade de Saúde.

✓

Permitir filtrar no aplicativo o período de visualização e apresentação dos dados com data

iniciai e final.
✓

Permitir filtrar no aplicativo uma unidade de saúde específica para visualização e apresentação

dos dados.
✓

Apresentar conforme filtro realizado pelo usuário o CID e sua quantidade de forma

decrescente por Unidade de Saúde.
✓

Apresentar conforme filtro realizado pelo usuário os medicamentosprescritos e suas

quantidades de forma decrescente por Unidade de Saúde. ✓

I
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inteligência
em gestão
pública

Apresentar conforme filtro realizado pelo usuário os exames solicitadose sua quantidade de

forma decrescente por Unidade de Saúde.
✓

Apresentar conforme filtro realizado pelo usuário o totallzador de pacientes por tipo de
atendimento e por unidade de saúde.

✓

Apresentar conforme filtro realizado pelo usuário o totalizador de pacientes por
motivo de não atendimento por unidade de saúde.

✓

Apresentar conforme filtro realizado pelo usuário o totalizador de pacientes por

motivos de consultas e por unidade de saúde.
✓

Apresentar o tempo médio de atendimento dos profissionais bem comosua especialidade
e seu total de atendimento no período filtrado.

✓

Apresentar por unidade de saúde o tempo médio de atendimento detalhando as

etapas de atendimento (recepção, triagem e consulta)com seus devidos tempo separados.
✓

Apresentar conforme filtro realizado as vacinas mais aplicadas no período em ordem
decrescente agrupando por unidade de saúde querealizou a aplicação.

✓

Permitir via filtro de pesquisa a busca de uma vacina específica. ✓

Permitir o acompanhamento dos procedimentos realizados totalizando conforme período

filtrado e agrupando a quantidade realizada porunidade de saúde.
✓

Permitir via filtro de pesquisa a busca de um procedimento específico. ✓

Apresentar totalizador da população idosa por sexo.

Apresentar totalizador da população de crianças por sexo. ✓

Apresentar totalizador da população com diabetes por sexo. ✓

Apresentar totalizador da população com hipertensão por sexo. ✓

Apresentar totalizador de Gestantes. ✓

Apresentar totalizador da população com hanseníase por sexo. ✓

Apresentar totalizador da população com tuberculose por sexo. ✓

Apresentar totalizador dos insumos entregues em ordem decrescente detalhando a

unidade de saúde que realizou a dispensação e sua devida quantidade.
✓

Apresentar totalizador do saldo dos insumos em ordem decrescente, bem como sua

unidade de medida por unidade de saúde.
✓

Permitir via filtro de pesquisa a busca de um insumo específico. ✓

Permitir acompanhamento do total de pacientes que estão em lista de espera de consultas

por especialidade e status.
✓

Permitir acompanhamento do total de pacientes que estão em lista de espera de exames por

exame e status.
✓

Permitir o acompanhamento dos indicadores do Previne Brasil podendo filtrar o quadrimestre

desejado mesmo estando em andamento para acompanhamento diário do percentual
atingido em cada meta no município

✓

Apresentar indicador de proporção de gestantes com pelo menos 6consultas pré-natal

realizadas permitindo identificar as regras de cálculo do indicador, a meta em percentual, o

percentual atingido do indicador e sua situação.

✓

Apresentar indicador de proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV

permitindo identificar as regras de cálculo do indicador, a meta em percentual, o percentual

atingido do indicador e sua situação.
✓
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inteligêndd
em gestão
pública

Apresentar Indicador de proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado
permitindo identificar as regras de cálculo doindicador, a meta em percentual, o percentual
atingido do Indicador e sua situação.

✓

Apresentar indicador de Cobertura de exame citopatológico permitindo identificar as
regras de cálculo do indicador, a meta em percentual, opercentual atingido do indicador
e sua situação.

✓

Apresentar indicador de Cobertura vacinai de poliomielite inativada e de pentavalente
permitindo identificar as regras de cálculo do indicador, a meta em percentual, o percentual
atingido do indicador e sua situação.

✓

Apresentar indicador de Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em
cada semestre permitindo identificar as regras de cálculo do indicador, a meta em

percentual, o percentual atingido do indicador e sua situação.

✓

Apresentar indicador de percentual de diabéticos com solicitação dehemogiobina glicada
permitindo identificar as regras de cálculo do indicador, a meta em percentual, o percentual

atingido do indicador e sua situação.

V

Para cada indicador, permitir o acompanhamento do atendimento da meta por unidade de

saúde e apresentar ainda de forma individual o Numerador, Denominador, Parâmetro

(quantidade), Parâmetro(percentual), meta (quantidade) e meta (percentual), bem como

percentual atingido da unidade e a situação da meta na mesma.

V

Para cada indicador, permitir o acompanhamento do atendimento da meta por Equipe e

Unidade de Saúde e apresentar ainda de forma individual o Numerador, Denominador,

Parâmetro (quantidade),Parâmetro (percentual), meta (quantidade) e meta (percentual), bem

como percentual atingido da unidade e a situação da meta na mesma.

✓

Para cada indicador, permitir o acompanhamento do atendimento da meta por competência

e apresentar ainda de forma individual o Numerador, Denominador, Parâmetro (quantidade),

Parâmetro (percentual), meta (quantidade) e meta (percentual), bem como percentual

atingido da unidade e a situação da meta na mesma.

✓

Permitir o envio de notificações aos usuários do aplicativo com apresentação da mesma via

mensagem push.
✓

Apresentar painel de notificações com as notificações ativas e inativas. V

Permitir personalização de envio da notificação podendo selecionar um usuário específico

ou um grupo de usuário para recebimento.
■/

Alertar o usuário de forma automática quanto aos prazos de envio do e- SUS. ■/

Alertar de forma automática o usuário quando ao não acesso no aplicativo. ✓

PORTAL SAÚDE TRANSPARENTE

Gerar indicadores para acompanhamento e monitoração de processos, desempenho,

estatísticas por unidade de saúde, utilizando-se da lóqicado BI - "Business Intelliqence".

Possibilitar a visualização de informações referentes a consultasrealizadas, procedimentos

realizados, vacinas aplicadas, tempo de atendimentos, exames realizados, atendimento

farmacêuticos, internações e diagnósticos.

✓

0 Portal Saúde Transparente deve possuir acesso direto sem necessidade de login. ✓

0 Portal Saúde Transparente deve permitir a visualização de informações de forma fácil,

podendo estas serem exibidas em texto, tabelas ou e gráficos nos formatos de colunas,

linhas, pizza, barras, área e rosca.
✓
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inteligência
em gestão
pública

O Portal Saúde Transparente deve permitir filtros de período de datas. ■/

0 Portal Saúde Transparente deve permitir sua instalação em um dos seguintes ambientes
operacionais: Windows e Ünux.

✓

As informações resultantes da saúde transparente devem ser acessíveis nos seguintes
navegadores de Internet: Internet Explorer 8.0 ou superior, Opera, Firefox, Gooqíe Chrome.

✓

0 Painel de Indicadores deve ter um banco de dados próprio evitandoassim consultas

massivas na base de dados em produção a cada visualização de painel.
V

0 banco de dados do Saúde Transparente deve ser sincronizadodiariamente com a base

de dados em produção, essa sincronização deve ser realizada de forma automática e

programada.

✓

O Portal Saúde Transparente deve permitir a impressão das informações. ✓

SISTEMA PARA GESTÃO DE ASSITENCIA SOCIAL
ATENDE

NÃO

ATENDE

GERAL

0 software deve ser operável via navegador web padrão, operando nos seguintes sistemas
operacionais: Windows, Linux e MacOs.

0 software deve ser acessível pela Internet, permitindo seu uso adequado e de forma nativa,

sem necessidade de softwares/plugins deterceiros, em todos os navegadores de uso relevante

em seus respectivos dispositivos e sistemas operacionais, tal como Googie Chrome e Mozilia

Firefox, suportando ao menos suas últimas versões estáveis disponíveis ao usuário final.

Excetuam-se utilização de pluginspara funções específicas como integração com periféricos
ou emissão de relatórios e chat.

✓

Deve apresentar visual com características RIA (Rich Internet Appiication), onde não existe a

necessidade de se atualizar (refresh)toda a página.
✓

O software Web desenvolvido pela proponente por motivos de segurança de aplicações web

deve ser acessível por protocolo "HTTPS".ficando a cargo da CONTRATANTE a aquisição de
certificado de uma entidade fornecedora para funcionalidades executadas nos servidores do

ambiente interno.

✓

Deve possuir um sistema de gerenciamento de banco de dados (SG6D)e sistema de

gerenciamento de banco de dados relacionai de ob|etos (SGBDRO) e open source.
✓

Deverá utilizar um único banco de dados que permita armazenar todos os exercícios, passados

e vindouros, possibilitando assim a geração derelatórios e gráficos comparativos sobre vários
exercícios.

✓

Todos os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações mantendo a

integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware.
✓

Permitir o cadastro dos profissionais da assistência social definindodados de perfis, unidade e
especialidades que o profissional possui vínculo.

✓

0 profissional deve obrigatoriamente ser relacionado a uma pessoa única do sistema, não

permitindo que seja cadastrado para o usuário informações já disponíveis na pessoa, tais como

nome, e-mail.

✓

Possibilitar o cadastro de perfis de profissionais e seus privilégios de acesso. ✓

0 sistema deve possuir controle de acesso de usuários do sistema paracada opção do

sistema identificando nível do privilégio (inclusão, alteração, exclusão, consulta).
✓
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A senha de acesso do profissional, deve obrigatoriamente ser uma senha forte, possuindo no
minimo 8 caracteres, sendo pelo menos 1 letra, 1 número e 1 caractere especial.

✓

0 sistema deve ocultar no menu as funcionalidades sem acesso para o usuário de sistema. ✓

Permitir que os profissionais de sistema favoritem as telas que desejarem. As telas favoritas

deverão aparecer em um espaço separadoe de fácil acesso.
V

0 sistema deve permitir ao profissional a troca de senha quando entender ou se tornar
necessário.

V

Disponibilizar a recuperação de senha do profissional através de mensagem de SMS. V

Disponibilizar ferramenta que permite ao profissional de acesso ao sistema o registro de sua
agenda diária de forma digital, criar compromissos, definindo horário de início e fim (data e
hora), título, detalhes e local. Permitindo a visualização por dia, semana e mês, e a navegação

entre mêses, semanas e dias.

✓

0 sistema além, de ocultar do menu as funcionalidades sem acessopara o profissional do

sistema, se digitada a rota deve mostrar mensagem que o usuário não possui acesso, e não
abrir a tela.

✓

0 sistema deve permitir ao operador uma tela de perfil, possibilitando realizar atualização de

informações do cadastro como informações paracontato, foto e dados de acesso.
✓

O acesso ao sistema deve realizado através de nome de acesso e senha do profissional. ✓

Permitir, para o profissional, a recuperação de senha através do e-maíl cadastrado. V

A autenticação no sistema deve ser feita usando OAuthZ.O (username, password, clientjd,

c!ient_secret).
✓

0 sistema deve possuir, em sua página inicial, o link de acesso ao suporte técnico (ícone de

ajuda).
✓

Possibilitar a configuração de atalhos de sistemas ou sites externos, como site da prefeitura,

por exemplo, que fique disponível para todos osprofissionais do sistema.
✓

Disponibilizar ferramenta para troca de mensagens em tempo real (chat) entre profissionais

que acessam o sistema.
✓

Possibilitar, nas telas de cadastro, a pesquisa avançada de registros permitindo utilizar

qualquer campo do cadastro para filtragem dos registros que serão listados.

Possibilitar, nas telas de cadastro, a pesquisa com paginação e que permita selecionar a

quantidade de registros a serem exibidos porpáqina.

Permitir a exportação em formato CSV dos registros listados nas pesquisas das telas de

cadastro.
✓

Deverá possibilitar filtrar as pendências do profissional logado, de acordo com as

funcionalidades disponíveis no sistema.
✓

Deverá realizar a atualização automática das pendências do profissional logado, sem que haja

a interação do próprio profissional.
✓

Permitir o cadastro de Unidades de Assistência Social Identificação, Endereço, Caracterização,

infraestrutura, Equipamentos.
✓

Permitir definir quais Unidades de Assistência Social serão consideradas como unidades de

referência das Famílias.
✓

Disponibilizar cadastro de pessoas com informações em conformidade com Prontuário SUAS. ✓

Permitir o cadastro das Pessoas com informações padronizadas pelo programa da Caixa

Econômica Federal CADUNICO.
■/
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(íDJ
inteligência
em ̂esfáo
pública

Possibilitar a vtnculação de múltiplos endereços ao cadastro de cada pessoa, identificando-os
por tipo e permitindo a visualização através de mapa do endereço informado.

✓

Possibilitar a vinculação de arquivos digitalizados ao cadastro da Pessoa. ✓

Permitir vincular foto no cadastro das Pessoas. ✓

Permitir a captura de imagem de webcam no cadastro da Pessoa através do sistema. ✓

Disponibilizar configuração bloqueando o cadastro resumido da pessoa. ✓

Permitir o cadastro das famílias com Informações de características do domicílio, origem e
despesas mensais padronizadas pelo programa daCaixa Econômica Federal CADUNICO.

✓

Disponibilizar cadastro de famílias com informações de situação da família, condições

habitacionais, convivência familiar e comunitária, bemcomo relações de convivência, em

conformidade com Prontuário SUAS.
✓

Possibilitar a vinculação de arquivos digitalizados ao cadastro da família. ✓

Permitir a vinculação das pessoas ou famílias aos programas sociais identificando data de

entrada, valor do benefício, unidade para atendimento, situação, data, motivo de inativação e

observações.

✓

Permitir identificar se a pessoa ou família são reincidentes nos Programa sociais de forma

automática, caso já tenham sido vinculadas no programa anteriormente e também de forma

manual.

✓

Possibilitar informar qual o motivo da reincidência. ✓

Permitir o controle de benefícios concedidos conforme orçamento financeiro ou por
quantidade por benefício ou por unidade de assistência social.

✓

Permitir o controle de programas sociais conforme orçamento financeiro ou por quantidade

por programa social ou por unidade de assistênciasocial.
✓

Possibilitar o gerenciamento de entradas e saídas de outras fontes derecurso, podendo

informar a esfera proveniente da fonte de recurso, podendo ser Municipal, Estadual ou Federal.
✓

Disponibilizar tela de histórico para consulta de envios de SMS, possibilitando realizar filtros

por período de datas.
✓

Possibilitar através da tela de histórico para consulta de envios de SMS a identificação dos

registros que apresentaram falha no envio.
✓

Possibilitar através da tela de histórico para consulta de envios de SMSidentificar através de

mensagem o motivos das falhas no envio.
✓

DASHBOARD

0 sistema deverá apresentar, logo após a realização do login, um painelvisual que, de maneira
centralizada, destaca um conjunto informações pertinentes para a gestão de assistência social.

✓

0 painel visual, deverá conter minimamente indicadores que apresentem as Informações de
atendimentos realizados, benefícios concedidos, violências ou violações de direito,

acolhimentos e pessoasou famílias que estão sendo acompanhadas pelo PAIF e PAEFI.

✓

As informações apresentadas nos indicadores do painel visual deverãolevar em consideração

os privilégios de acesso dos profissionais, ou seja, um profissional não poderá ver as
informações de unidades nas quais não esteja vinculado.

✓

Exibir totallzadores de informação, com quantidade total de atendimentos, benefícios

autorizados e participações em atividadescoletívas. ✓
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Permtir a manipulação das informações de cada gráfico, optando por ocultar determinado

item para melhor visualização dos demais.
✓

CADASTROS GERAIS

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de vulnerabilidades, contendo

no mínimo o campo de descrição da vulnerabilidade. 0 cadastro deve possibilitar ainda
selecionar se a vulnerabilidade se refere a área social, educação, saúde ou habitacional.

✓

Possuir cadastro de feriados permitindo no mínimo descrição, data de ocorência e tipo do
feriado. 0 cadastro já deverá contar com os feriados fixos nacionais e possibilitar o cadastro

de feriados móveis.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de potencialidades,

permitindo no mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição e exclusão do cadastro de unidades demedidas, permitindo no

mínimo informar a descrição do registro e a sigla.
✓

Possibilitar a inclusão, edição e exclusão do cadastro de pessoa jurídica contendo no mínimo

razão social, nome fantasia, CNPJ, telefone e endereço.

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de operações de estoque

contendo no mínimo descrição e tipo (Entrada,Saida, Transferência e Requisição).
✓

Possibilitar a inclusão, edição e exclusão do cadastro de pontos de embarque contendo no

mínimo descrição e endereço.

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de orientações sexuais,

permitindo no mínimo informar a descrição doreqistro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de estados civis, permitindo

no mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de procedimentos realizados,

permitindo no mínimo informar a descrição doreqistro.
V

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de relações de parentesco,

permitindo no mínimo informar a descrição doregistro. 0 sistema já deve contar com os

principais cadastros de relações de parentesco sendo possivel informar se o vinculo é
consanquineo ou por afinidade.

■/

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de religiões, permitindo no
mínimo informar a descrição do registro. 0 sistema já deve contar com os principais cadastros
de religiões de forma padrão.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos motivos deinativações de pessoas e

famílias, permitindo no mínimo informar a descrição do registro. 0 sistema já deve contar com

os principais motivos de inativação de forma padrão.

V

Possibilitar a inclusão, edição e exclusão dos logradouros, permitindo nominimo informar a

descrição do registro, selecionai o tipo do logradouro e o munícipio ao qual o mesmo

pertence.

✓

Possibilitar a inclusão, edição e exclusão dos bairros, permitindo no mínimo informar a

descrição do registro, informar qual a localização do bairro e o municipio ao qual o mesmo
pertence.

✓

Possuir lista padrão dos distritos de cada municipio, sem a necessidade de cadastramento

manual.
✓

Possuir lista padrão dos municípios de todos os estados brasileiros, sem a necessidade de

cadastramento manual.
✓
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Possuir lista padrão dos países, sem a necessidade de cadastramento manual.

Possuir lista padrão dos cartórios nacionais, sem a necessidade de cadastramento manual. ✓

Possuir lista padrão dos Órgãos emissores de documentos, sem a necessidade de
cadastramento manual.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das equipes de atendimento, permitindo

no mínimos informar a descrição da equipe, unidade a qual pertence e profissioais
participantes.

✓

Possuir lista padrão dos cadastros de CBO - Classificação brasileira de ocupações, sem a
necessidade de cadastramento manual.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das necessidadesespeciais, permitindo no

mínimo informar a descrição do registro e selecionar o tipo da necessidade. 0 sistema já deve
contar com as principais necessidades especiais de forma padrão.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das escolaridades,permitindo no mínimo

informar a descrição do registro. 0 sistema Já deve contar com as principais escolaridades de
forma padrão.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das formaçõessuperiores, permitindo no

mínimo a descrição do registro, grau acadêmico e área de atuação. 0 sistema Já deve contar
com as principais formações superiores de forma padrão.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos regimes de contratações, permitindo

no mínimo informar a descrição e tipo dovínculo.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos cargos, permitindo no mínimo a

descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das especialidades,permitindo no mínimo

informar a descrição e CBO relacionado à especialidade. Deve ser possível ainda informar se a

especialidade é voltada à area social, ou não.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das estratégias de atendimentos,
permitindo no mínimo informar a descrição e o tipo damesma.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos motivos de atendimentos ou

recepções, permitindo no mínimo informar a descrição, o tipo e a área.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos programas sociais, permitindo no

mínimo informar a descrição e o tipo do programa.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos objetivos de encaminhamentos,

permitindo no mínimo informar a descrição e o tipodo encaminhento.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos tipos de atividades coletivas,

permitindo no mínimo informar a descrição e se a atividade está relacionada à algum
programa social.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos motivos de acolhimentos, permitindo

no mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição e exclusão dos motivos de encerramento do acolhimento,

permitindo no mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das instituições, permitindo no mínimo
informar a descrição do registro.

Possibilitar a inclusão, edição e exclusão dos grupos de ínsumos, permitindo no mínimo a

seleção de grupos e sub- grupos de insumos.
✓
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VtDí
inteligência
em gestão
pública

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e ínatívação dos motivos deinativação dos programas
sociais, permitindo no mínimo informar a descrição do registro.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos motivos de reinserção, permitindo no

mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação das origens dos encaminhamentos,

permitindo no mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos motivos de cancelamentos,

permitindo no mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a Inclusão, edição, exclusão e inativação das parcerias, permitindo no

mínimo informar a descrição do registro.
✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos atos Infracionais, permitindo no

mínimo informar a descrição e o artigo Infringido.
✓

AGENDAMENTO

Permitir a configuração de horários de agendamento para atendimentos,parametrizando por
especialidade e/ou profissional. Deverá ser possível selecionar os dias da semana que farão
parte da agenda, e o horário inicial e final de atendimento.

✓

Permitir a realização de agendamento de atendimentos em horários pré-definidos podendo
de acordo com a necessidade, realizar agendamento apenas para uma unidade, para uma
especialidade ou ainda para um profissional em específico.

✓

Permitir a configuração de horários de agendamento por equipe de atendimentos,
parametrizando quais profissionais farão parte da equipe.Deverá ser possível selecionar os
dias da semana que farão parte da agenda, e o horário inicial e final de atendimento.

✓

Permitir a realização de agendamento de atendimentos para uma equipede profissionais em

horários pré-definidos de acordo com a necessidade, notificando a pendência do
agendamento para todos os profissionais da equipe.

■/

Permitir a realização do cancelamento de um agendamento, caso identificado necessidade,
informando minimamente a data, hora e o motivo do cancelamento.

✓

Permitir através de tela única a visualização da agenda de toda a unidade, possibilitando filtrar

aqendamentos só da unidade, de uma especialidade deseiada, ou de um único profissional.
✓

Permitir, através de legenda por cores a visualização de agendamentos pendentes, atendidos

ou cancelados.
✓

Permitir, sem a necessidade de Intervenção de qualquer profissional, a visualização dos

feriados nascionals e o bloqueio automático dos dias para agendamento.
✓

Permitir a parametrizar a forma de visualização da agenda, disponibilizando as opções por
mês, por semana e por dia, ficando a cargo do profissional selecionar o tipo de visualização

desejada.

✓

Possibilitar realizar configuração de envio de SMS para notificação de data e horário de

aqendamentos.
✓

Disponibilizar mensagem padrão de envio de SMS para notificação de agendamentos. ✓

Disponibilizar configurações de mensagem de envio de SMS para notificação utilizando dados

do agendamento.
✓

Disparar de forma automatica o envio do SMS de acordo com mensagem configurada para as

pessoa com agendamentos pendentes.
✓
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inteligência
em gestão
pública

ATENDIMENTO

Permitir a realização de recepções de pessoas e famílias, informandominimamente a

unidade de assistência social, data e horário, motivos e detalhes.
✓

Permitir através da própria tela de recepção, sem necessiade deacessar outra tela a

inclusção de benecífios para a família ou pessoa selecionada.
✓

Permitir a realização de atendimentos sociais de pessoas e famíliasinformando minimamente

0 nome da pessoa ou família atendida, unidade assitenciai, data e horário, demanda,

estratégia, motivos e detalhes do atendimento.

✓

Permitir como parte integrante do atendimento, o controle de informações sigilosas,
possibilitando a parametrização de quais especialidades e unidades de assistência social terão

acesso aos detalhes do atendimento registrado como siqiloso.

✓

Permitir o registro de atendimentos sociais, sem que haja a necessidadede informar a Pessoa

ou Família que está sendo atendida.
V

Permitir através dos atendimentos sociais, registrar a recusa do atendimento pela Pessoa ou
Família que está sendo atendida.

✓

Permitir o registro de atendimento social para famílias identificando quais integrantes estão
sendo atendidos e qual a relação de parentescode cada integrante em relação ao responsável
familiar.

✓

Permitir sigilo nos atendimentos, definido especialidades e unidades de visualização.

Permitir que todas as seguintes funcionalidades sejam realizadas no próprio atendimento, sem
a necessidade de abertura de uma nova tela:

✓

Benefícios; ✓

Violências; V

Medidas socioeducativas; v

Abordagens sociais; ■/

Procedimentos realizados; ✓

Parcerias;

Grupos de Atividades coletivas;

Cursos; ✓

Anexos; ✓

Encaminhamentos; ✓

Permitir a liberação de benefícios eventuais, permitindo informar a quantidade requisitada,
quantidade autorizada e o valor do benefício.

■/

Permitir na liberação de benefícios de transporte, informar minimamente os dados de
fornecedor, origem e destino. ✓

Quando utilizado controle de estoque, deve ser obrigatório informar o local de
armazenamento para validação de saldos disponíveis.

✓

Permitir o registro ou acompanhamento das violências ou violações de direito, informando

minimamente o tipo da violência, estágio, data e detalhes da ocorrência. Deve ser possível
ainda identificar se a violência é associada ao uso de substâncias psícoativas

✓

Permitir identificar se os registros de violência registrados são reincidentes de forma
automática caso a pessoa ou família já tenhapassado por um registro anteriormente. Além de
poder identificar o registro de forma manual.

✓
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(íDl
inteligência
em gestão
pública

Permitir em casos de reincidência da violência informar qual o motivo da reincidência. ✓

Permitir o registro ou acompanhamento das medidas socioeducativas, informando

minimantente o tipo da medida, identificação do processo, situação e data de ocorrência.
✓

Permitir informar nas Medidas Socioeducativas as horas totais, horas mensais, horas

cumpridas e horas faltantes.
✓

Permitir informar nas Medidas Socioeducativas quais foram os atos infracionais infringidos,

podendo selecionar um ou mais.
✓

Permitir informar nas Medidas Socioeducativas se a pessoa faz uso de substâncias

psicoativas, e quais são elas. Sendo possível a seleção de uma ou mais substâncias.
✓

Permitir identificar se os registros de medidas registrados são reincidentes de forma

automática caso a pessoa ou família já tenha passado por um registro anteriormente. Além

de poder identificar o registro de forma manual.

/

Permitir em casos de reincidência da medida informar qual o motivo da reincidência. ■/

Permitir o registro de informações de abordagem social e de pessoas em situação de rua. ✓

Permitir o registro de procedimentos realizados, podendo selecionar múltiplos

procedimentos.
✓

Permitir o registro de parcerias, podendo selecionar múltiplas parcerias. ✓

Permitir o vínculo da pessoa ou família atendida à grupos de atendimentos coletivas. ✓

Permitir a realização de matrículas em cursos ou oficinas, informando minimamente a turma,

data e situação.
✓

Permitir a vinculação de múltiplos anexos relacionados ao atendimento. ✓

Permitir o encaminhamento da pessoa ou família atendida para atendimento na

rede interna ou externa da assitência social.
✓

Permitir encaminhamento de atendimentos realizados as pessoas entre as unidades e

profissionais dentro do sistema.
✓

Permitir encaminhamento de atendimentos realizados as pessoas para equipes de

atendimento, notificando o encaminhamento para todos osprofissionais da equipe.
✓

Permitir o cadastro de benefícios informando minimamente a descrição, detalhes e tipo do

auxílio. Deve ser possível ainda, ínativar o reqistroquando o mesmo não for mais necessário.
✓

Permitir através do cadastro de benecífios a configuração da forma de autorização do mesmo,

com as opções de ser automático duranteatendimento, ou não.
✓

Permitir o controle de autorização de benefícios, quando benefício configurado para

autorização não automática.
✓

Permitir realizar a autorização de benefícios sociais de forma rápida, através de atalho na tela
inicial do sistema.

Permitir concessão de benefícios aos cidadãos de forma coletiva, possibilitando identificar

cidadãos e profissionais.
✓

Permitir o registro de atividades coletivas informando atividade, participantes, detalhamento

e profissionais responsáveis.
V

Permitir vincular múltiplos anexos ao registro das Atividades coletivas. ✓

Possibilitar a vinculação de participantes das atividades coletivas através de grupos pré-

definidos.
✓
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inteligência
em gestão
pública

Permitir o registro de acolhimentos do tipo institucionais ou familiares das pessoas com

identificação do motivo, instituição, situação e data de início
✓

Permitir o registro de acolhimentos encerrados com identificação do motivo de ecerramento,

situação, data do encerramento e detalhamento.
✓

Permitir o registro dos acolhimentos do tipo mulheres vítimas de violências por unidade social,
com identificação da natureza do acolhimento, agressor, dados de contato e local de trabalho

do agressor,indicativo de uso de drogas e de álcool, boletim de ocorrência, cidadãos acolhidos
juntamente com a vítima e detalhamentos.

✓

Permitir o registro de acolhimentos do tipo Pernoite das pessoas, comidentifícação do motivo,

data de início, situação, instituição de acolhimento e detalhes.
✓

Permitir identificar se os acolhimentos realizados são reincidentes de forma automática caso

a pessoa já tenha passado por um acolhimento anteriormente e também de forma manual.
✓

Possibilitar em casos de reicidentes, informar qual o motivo da reincidência. ✓

Permitir o registro do descumprimento de condicionalidades do AuxílioBrasil, informando qual

0 descumprimento de cada integrante, mês e ano da repercussão, efeito, e identificação do

registro no SICON.

✓

Permitir a criação de plano de acompanhamento familiar no mínimo as seguintes informações:
família acompanhada, integrantes participantes, vulnerabilidades e potencialidades

identificadas, compromissos assumidos e ações realizadas.

✓

Permitir a criação plano individual de atendimento contendo no mínimo as seguintes

informações: pessoa acompanhada, vulnerabilidades e potencialidades identificadas e o plano

de ação de acordo com as orientações técincas do MDS para elaboração do plano.

✓

Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação dos cadastros de cursos, permitindo no

mínimo informar a descrição do curso. 0 cadastrodeve possibilitar ainda informar se o curso

tem vinculo com algum programa social, podendo informar um ou mais programas.

✓

Permitir a formação de turmas para cada curso, detalhando os dados de descrição da turma,

data inicial, data final, capacidade de particÍpantes,situação e freqüência semanal.
✓

Permitir através da turmas a vinculação de diversos módulos detalhandoos dados de cada

módulo com a data inicial, data final, carqa horária e profissional.
✓

Permitir a vinculação de múltiplos anexos que serão utilizados em cada turma ✓

Permitir a realização das matriculas deos alunos de acordo com o curso e turma desejado. ✓

Permitir o registro de freqüência (presença ou falta) para cada aluno em cada dia de aula da

turma e módulo.
✓

Permitir através do histórico da pessoa, a visualização da composiçãofamiliar da pessoa,

identificando o parentesco de cada integrante emrelação ao responsável familiar.
✓

Permitir através do histórico realizar uma busca avançada por datasespecíficas, para localizar

um atendimento da pessoa ou família selecionada
✓

Permitir através do histórico realizar uma busca avançada por uma unidade de assistência

social específica, para localizar um atendimento da pessoa ou família selecionada
V

Permitir através do histórico realizar uma busca avançada por profissional específico, para

localizar um atendimento da pessoa ou família selecionada
■/

Permitir através do histórico filtrar a visualização das informações cadastrais da pessoa, da sua
família atual ou de todas as famílias que apessoa Já tenha estado, com a possibilidade de
visualizar os respectivos dados cadastrais.
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Permitir através do histórico a visualização detalhada de dados da pessoa selecionada, como

data de nascimento, idade, nome social,sexo, endereço, escolaridade, trabalho e remuneração

e situação cadastral, além de visualizar a data de inclusão e data da ultima alteração ocorrida

no cadastro da pessoa.

✓

Permitir através do histórico a visualização do percentual de preenchimento do cadastro da

pessoa selecionada, possibilitando identificar os campos que faltam preencher as informações.
✓

Permitir através do histórico a visualização sintetizada do total de atendimentos sociais

registrados para a pessoa, além de visualizar asinformações detalhadas, como data e hora do
atendimento, unidade, profissional responsável, motivo do atendimento, estratégia e parecer

técnico do profissional.

✓

Permitir através do histórico a visualização sintetizada do total dos programas sociais

registrados para a pessoa, além de visualizar asinformações detalhadas, como tipo do
programa, data da inclusão, situação, profissional responsável e unidade de realização.

✓

Permitir através do histórico a visualização sintetizada do total dos benefícios sociais

concedidos para a pessoa, além de visualizar as informações detalhadas, como tipo do

benefício, data e hora da entrega, quantidade entreque e profissional responsável.

✓

Permitir através do histórico a visualização sintetizada do total das recepções de atendimentos

realizadas para a pessoa, além de visualizaras informações detalhadas, como data e hora da

recepção, unidade, estratégia, motivo da recepção e profissional responsável.
✓

Permitir através do histórico a visualização sintetizada do total dos encaminhamentos

realizados para a pessoa, além de visualizar asinformações detalhadas, como data e hora,

objetivo do encaminhamento, situação, profissional responsável e detalhes do atendimento.

✓

Permitir através do histórico a visualização sintetizada do total dos agendamentos realizados

para a pessoa, além de visualizar as informações detalhadas, como data e hora, situação,

profissional, especialidade. E em casos de agendamentos cancelados, motivo e data do

cancelamento.

'Z

Permitir através do histórico a visualização sintetizada do total dasatividades coletivas que a

pessoa participou, além de visualizar asinformações detalhadas, como tipo da atividade, data
e horário e profissional responsável.

z

Permitir através do histórico a visualização sintetizada das matrículas dos cursos realizados

pela pessoa, além de visualizar as informaçõesdetaihadas como a data da matrícula, situação,

nome do curso, nome da turma, unidade de realização e freqüência.

z

Permitir através do histórico a visualização sintetizada das medidas socioeducativas

registradas para a pessoa, além de visualziar as informações detalhadas como a data e hora
do registro, tipo da medida,situação da medida, data de inicio, e detalhes do atendimento.

z

Permitir através do histórico a visualização sintetizada das violências e violações dos direitos

registradas para a pessoa, além de visualizar as informações detalhadas como, data e hora do

registro, tipo da violência e o estágio da violência.

z

Permitir através do histórico a visualização sintetizada dos acolhimentos registrados para a

pessoa, além de visualizar as informações detalhadascomo a data e hora do registro, tipo do

acolhimento, motivo, e profissional responsável.

z

Permitir através do histórico o alerta e bloqueio de informações classificada como sigilosas de

acordo com a especialidade doprofissional.
z

Permitir através do histórico a visualização das informações através de linha do tempo da
pessoa selecionada, mostrando de forma cronolóqicaos acontecimentos registrados para a

z
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pessoa, com a possibilidade de realização de filtro por data inicial, final e tipo de eventos.

Possibilitar a geração do formulário mensal de atendimento - C.R.A.S. gerando o formulário

automaticamente de acordo com os registros dos atendimentos, acompanhamento P.A.I.F.,

atendimentosindividualizados e coletivos.

✓

Disponibilizar ajuda em cada um dos campos do formulário do CRAS, orientando o

profissional de onde a informação é contabilizada.
V

Possibilitar a exportação de arquivo XML com informações do formulário mensal de

atendimento - C.R.A.S.
✓

Possibilitar a geração do formulário mensal de atendimento - C.R.E.A.S. gerando o formulário
automaticamente de acordo com osregistros dos atendimentos, acompanhamento PAE.F.I.,

vítimas de violências e violações, pessoas em situação de rua e medidas socioeducativas.

✓

Disponibilizar ajuda em cada um dos campos do formulário do CREAS, orientando o

profissional de onde a informação é contabilizada.
V

Possibilitar a exportação de arquivo XML com informações do formulário mensal de

atendimento - C.R.E.A.S.
✓

Possibilitar a geração do formulário mensal de atendimento - POP. gerando automaticamente
de acordo com os Serviços Especializados para Pessoas em Situação de Rua.

✓

Disponibilizar ajuda em cada um dos campos do formulário do centro POP, orientando

0 profissional de onde a informação é contabilizada.
✓

Disponibilizar configuração para lançamentos e ajustes manuais dasquantidades geradas pelo

sistema para os formulários de CRAS, CREAS e POP.
✓

MAPAS DAS INFORMAÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Permitir o georreferenciamento da localização dos equipamentos privados e públicos da rede

socioassistencial.

Permitir a delimitação da área de abrangência dos equipamentos. ✓

0 cadastro da pessoa deverá ser georreferenciado automaticamente, atribuindo a latitude e

longitude do endereço conforme informações demunicípio, bairro, logradouro e número do

endereço.

✓

Possibilitar a visualização na estrutura de mapa de calor (heatmap), quebusca demonstrar a

intensidade de determinadas ocorrências utilizandocores e dimensões, em relação aos filtros

aplicados. Sendo que, quanto mais quente for a cor exibida, maior é a intensidade de
determinada situação dentro daquela área no mapa.

✓

Possibilitar alternar a visualização do mapa de calor entre pessoas e famílias do município. ✓

Possibilitar a visualização do mapa de forma detalhada, nessa visualização o mapa deverá

marcar o exato endereço onde a situaçãoocorreu, em relação aos filtros aplicados.
✓

0 conjunto de filtros do mapa deve possuir minimamente os sequintesitens: ✓

- Sexo ✓

- Idade ✓

- Nacionalidade V

- Escolaridade ✓

- Deficiências ✓

- Especificidades sociais ✓

- Atendimentos sociais ✓
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- Programas sociais ✓

- Benefícios sociais ✓

- Medidas socioeducativas ✓

- Violências ou violações de direitos ✓

Possibilitar alternar a visualização do mapa detalhado entre pessoas e famílias do município. ✓

Deverá ser possível a aplicação de zoom ao mapa, permitindo a visualização com maiores

detalhes das informações apresentadas.
✓

Possibilitar a visualização no formato "Satélite", ou seja, exibindo imagem da região
visualizada.

✓

Possibilitar a visualização do mapa em tela cheia. ✓

Possibilitar a utilização de vistas panorâmicas de 360" na horizontal e 290" na vertical que

permite visulizaçâo da região ao nível do chão/solo.
✓

Permitir a visualização das vulnerabilidades das famílias pelo mapa de calor e ainda pelo mapa

detalhado.
■/

UNIFICAÇÕES
Permitir a unificação de registros duplicados através comparação visual de detalhes dos
registros selecionados.

✓

0 sistema deve ser capaz de pesquisar por registros duplicados através de critérios de

comparação pré estabelecidados.
✓

Permitir a visualização do histórico das unificações de registros realizadas exibindo o registro

que foi mantido e os que foram excluídos.
✓

Permitir filtrar o histórico de unificações pelo código do registro, período, tabela e/ou usuário

de sistema
✓

Permitir realizar unificação de cadastro de Pessoas que estão em duplicidade na base,
realizando a migração das informações eatendímentos da pessoa migrada para a que será

mantida.

✓

Permitir realizar unificação de cadastro de Famílias que estão em duplicidade na base,

realizando a migração das informações eatendimentos da família migrada para a que será

mantida.

✓

Permitir realizar unificação das Relações de Parentesco que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Motivos de Inativação de Pessoas e Famílias que estão em

duplicidade na base.
✓

Permitir realizar unificação dos Motivo de encerramento do Acolhimento que estão em

duplicidade na base.
✓

Permitir realizar unificação dos Estado Civil da Pessoa que estão em duplicidade na base. ■/

Permitir realizar unificação das Orientações Sexuais que estão em duplicidade na base. V

Permitir realizar unificação das Escolaridades que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Regimes de Contratação que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação das Unidades de medidas que estão em duplicidade na base. V

Permitir realizar unificação das Estratégias de Atendimento que estão em duplicidade na base. y

Permitir realizar unificação dos Fornecedores que estão em duplicidade na base. y

Permitir realizar unificação dos Logradouros que estão em duplicidade na base. y

I
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Permitir realizar unificação dos Cargos que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Motivos de Acolhimentos que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação das Relações dos Motivos de atendimentos ou recepções que

estão em duplicidade na base.
✓

Permitir realizar unificação dos Cursos que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação das Origem do encaminhamento que estão em duplicidade na

base.
✓

Permitir realizar unificação das Especialidades que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação das Formações Superiores que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Motivos de reinserção que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Procedimentos realizados que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Grupos de atividades coletivas que estão em duplicidade na

base.
✓

Permitir realizar unificação das Equipes de Atendimentos que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação das Deficiências que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Motivo de inativação de programa social que estão em

duplicidade na base.
✓

Permitir realizar unificação dos Pontos de Embarque que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Objetivos de Encaminhamento que estão em duplicidade na
base.

✓

Permitir realizar unificação dos Serviço. Projeto ou Programa Social que estão em duplicidade

na base.
✓

Permitir realizar unificação das Instituições que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Benefícios que estão em duplicidade na base. V

Permitir realizar unificação dos Tipos de atividades coletivas que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação dos Bairro ou Localidade que estão em duplicidade na base. ✓

Permitir realizar unificação das Religiões e Tradições Espirituais que estão em duplicidade na

base.

IMPORTAÇÕES

Permitir a importação periódica dos cadastros realizados no CADUNICO, possibilitando

visualizar o progresso do processo deimportação.
V

Permitir, verificar o resultado da importação do CADUNICO. A verificação deverá ser realizada

através da própria tela de importação, detalhando o motivo, e linkando com o cadastro da
Família no sistema, caso a importação tenha sido bem sucedida.

V

Permitir, verificar o resultado da importação do CADUNICO, separando registros importados

dos não importados
V

Permitir, verificar o resultado da importação do CADUNICO, filtrandoinformações através

dos campos, código da família no cadUnico, nome, CPF ou NIS do responsável familiar.
✓

Permitir a importação periódica dos registros dos Descumprimentos das condicionalidades do
Auxílio Brasil.

✓

Permitir, verificar o resultado da importação dos Descumprimentos das condicionalidades do ✓

I
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Auxílio Brasil, separando registros importados dos não importados

Permitira visualização do motivo de não importação de cada registro. ✓

Permitir a importação periódica, da folha de pagamento do Programa Auxílio Brasil exibindo
as informações no sistema.

✓

Permitir, verificar o resultado da importação da folha de pagamento doPrograma Auxílio Brasil,
separando registros importados dos não importados

✓

Permitir a visualização dos detalhes do recebimento exibindo minimamente o critério e valor

recebido, assim como a situação e integrante condizente com o critério.
✓

Possibilitar a visualização do motivo de não importação de cada registro. ✓

Permitir a importação periódica, da lista dos beneficiários do BPC - Benefício da Prestação

Continuada exibindo as informações no sistema.
✓

Permitir, verificar o resultado da importação dos BPC - Benefício daPrestação Continuada,

separando registros importados dos não importados
✓

Permitir a visualização dos detalhes da vinculação do programa exibindo minimamente o

numero do benefício, o tipo e a situação do vinculo dapessoa com o programa.
■/

Possibilitar a visualização do motivo de não importação de cada registro. ■/

Permitir a importação periódica, do Cecad exibindo as informações no sistema. ✓

Permitir a importação periódica dos cadastros realizados no Cecad, possibilitando

visualizar o progresso do processo de importação.
✓

Permitir, verificar o resultado da importação do Cecad, separando registros importados dos

não importados
✓

Permitir, verificar o resultado da importação do Cecad. A verificação deverá ser realizada

através da própria tela de importação, detalhando omotivo, e linkando com o cadastro da

Família no sistema, caso a importação tenha sido bem sucedida.

✓

Permitir, verificar o resultado da importação do Cecad, filtrando informações através dos

campos, código da família no cecad, nome, CPF ou NIS do responsável familiar.
✓

ESTOQUE

Permitir o controle de estogue de diversos locais de estogue nas unidades de assistência

social.

Permitir gue seía definido o locais de estogue gue cada profissional terá acesso. V

Permitir que seja cadastrado as operações de estoque para Entrada, Saída, Transferência e

Requisição.
✓

Possibilitar o controle de estoque através de insumos com as informações unidade de medida,

grupo de insumos e fabricante.
✓

Possibilitar parametrizar se o insumo terá controle por lote e data de vencimento ou não. z

Possibilitar configurar se será trabalhado com valor fracionado ou não nas unidades de

medidas.
z

Possibilitar visualizar o saldo dos insumos em cada local de estoque. z

Possibilitar parametrizar se o local de estoque aceita requisição de outros locais ou não. z

Possibilitar parametrizar se as entradas geradas através das transferências serão de forma

automática ou passarão por confirmação.
z

Possibilitar parametrizar se local de estoque terá acesso a visualizar os saldos dos insumos nas

requisições.
z
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Possibilitar a movimentação de entradas, saídas, transferências e requisição de insumos por
uma tela única.

✓

Possibilitar informar lote e data de vencimento dos insumos ao gerar uma movimentação do

tipo entrada.
✓

Possibilitar visualizar por tela a soma total dos itens de entrada, sem necessidade de soma

manual por parte do profissional.
✓

Possibilitar filtrar apenas movimentações desejadas de entradas, saídas, transferências e
requisição de insumos.

✓

Possibilitar realizar o controle de movimentação de estoque por privilégio de acesso. ✓

Ao realizar movimentações de insumos, o sistema deve permitir relacionar múltiplos insumos

à uma mesma movimentação, indicando as quantidades.
✓

Ao realizar movimentação de entrada de insumos, possibilitar selecionar o fornecedor dos

insumos.
✓

Permitir a entrada de insumos por compras, doações ou transferências. ✓

Permitir informar as observações de uma movimentação de estoque. ✓

Quando, a movimentação for do tipo Transferência, permitir que seja relacionado o Local de

destino da transferência.
✓

Ao realizar uma movimentação de Saída ou Transferência, deverá consistir se o Local de

armazenamento possui saldo naquele insumo para realizar esta operação.
✓

Possibilitar visualizar as requisições de insumos pendentes aquardando aprovação. ✓

Possibilitar visualizar qual o local de estoque que fez a requisição de insumos na própria lista

de pendências aquardando aprovação.
✓

Possibilitar realizar a devolução de insumos que não foram aceitos na transferência. ✓

Possibilitar vincular os insumos do estoque, com os benefícios sociais. ✓

Possibilitar selecionar de qual local de estoque será gerado a saída doinsumo quando

realizado uma concessão de benefício integrado à um insumo do estoque.
✓

Possibilitar visualizar o saldo em cada local de estoque selecionado ao realizar uma concessão

de benefício integrado à um insumo do estoque.
✓

Possibilitar gerar uma saída automaticamente para Pessoa ou Família,ao realizar a concessão
de um benefício integrado à um insumo do estoque.

✓

Emitir relatório das entradas de estoque mostrando insumos, valores e quantidades. ✓

Emitir relatório das saídas de estoque mostrando insumos, valores e quantidades. ✓

Emitir relatório das transferências de estoque mostrando insumos, valores e quantidades. ✓

Emitir relatório das requisições de estoque mostrando insumos e quantidades. ✓

Emitir relatório das devoluções de estoque mostrando insumos e quantidades. /

RELATÓRIOS

Possibilitar a configuração de relatórios e documentos diretamente pelosistema como parte

integrante do próprio aplicativo. Deve permitir que novos relatórios sejam criados sem a

necessidade de atualizar o sistema.

✓

Permitir configurar as informações que serão exibidas com base nos campos das tabelas

selecionadas
✓

Permitir configurar as Informações que serão exibidas com base nos campos das tabelas

selecionadas
✓
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inteligêndd
em gestão
pública

Permitir configurar o desenho do relatório através de editor visual que permite incluir
elementos como imagens, textos, expressões matemáticas, infográficos, cabeçalhos, rodapés,

códigos de barra, qrcode, formas.

V

Permitir configurar os filtros que definirão os registros que serão listados com base nos

campos das tabelas selecionadas
✓

Deve ser possível personalizar cada filtro definindo a descrição do campo, obrigatoriedade de
preenchimento, tipo de comparação e ainda determinar se é um filtro fixo com valor

preenchido automaticamente

✓

Permitir configurar agrupamentos de informações com base nos campos das tabelas
selecionadas. Deve ser possível configurar a exibição de porcentagem e/ou totais dos
agrupamentos

✓

Permitir configurar um conjunto de campos para ordenação das informações

definindo se a ordenação é ascendente ou descendente
✓

Possibilitar que sejam configurados cálculos com contagem de registros, somas de

informações e expressões de cálculo.
✓

Possibilitar a configuração de papel (orientação, tamanho, largura, altura), margens (superior.

Inferior, esquerda e direita) e impressão de linhas zebradas.
✓

Possibilitar que todas as configurações de emissão de relatórios sejamsalvas para que possam

ser utilizadas novamente a cada emissão de relatório definindo a descrição.
✓

Possibilitar a cópia de configurações de emissão de relatório permitindo criar novos relatórios
com base em existentes

✓

Possibilitar a configuração de privilégios, através do controle de visualização, podendo libertar

acesso por profissional ou por grupos de pessoas.
✓

Permitir categorizar os relatórios e documentos a fim de facilitar sua localização ✓

Possibilitar a vinculação do documento ou relatório em telas de movimentação do sistema

permitindo que sejam visualizados por dentro das telas vinculadas
✓

Permitir configurar critérios baseados em informações do registro para emissão automática

do documento após eventos de inclusão e alteraçãode registros nas telas
✓

Possibilitar realizar o download do arquivo contendo as configurações do relatório. ■/

Possibilitar realizar a importação de um relatório a partir de um arquivo de configuração. V

Emitir relatório por motivo de atendimento filtrando por período. V

Emitir relatório por motivo de atendimento filtrando por período e unidade. ✓

Emitir relatório por motivo de atendimento filtrando por período e profissional. ✓

Emitir relatório por profissional filtrando por período e unidade. ✓

Emitir relatório dos atendimentos por bairro. ✓

Emitir relatórios dos atendimentos por programa social. ✓

Emitir relatório de atendimento por profissional. ✓

Emitir relatório dos encaminhamentos. ✓

Emitir relatório de todos os benefícios com a quantidade. ✓

Emitir relatório dos benefícios podendo filtrar por período e benefício. ✓

Emitir relatório das atividades coletivas por período. ✓

Emitir relatório das atividades coletivas por profissional. ✓

Emitir relatório dos usuários participantes das atividades coletivas. ✓

I
46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inf.br
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(íDl
inteligência
em gestão
pública

Emitir relatório das famílias participantes das atividades coletivas.

Emitir relatório de ocorrência de violências ou violações dos direitos. ✓

Emitir relatório de ocorrência de medidas socioeducatívas ✓

Emitir relatório de acolhimento institucional ou familiar. ✓

Emitir relatório das pessoas participantes do programa social porsituação. ✓

Emitir relatório de recepção por profissional e motivo de recepção. ✓

Emitir relatório dos motivos de encaminhamento da recepção. ✓

Emitir relatório de quantidades de recepções por período. ✓

Emitir relatório de quantidades de recepções por período e profissional. V

Emitir relatório de quantidades de recepções por período, profissional e unidade. ✓

Emitir relatório dos programas sociais, filtrando por unidade e programa social. ✓

Emitir relatórios dos atendimentos filtrando por período, unidade e programa social. ✓

Emitir relatório de quantidade de atendimento por profissional. ✓

Emitir relatório de família sem endereço. ■/

Emitir relatório de total de atendimentos sociais por profissional. ✓

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Utilizando uma tecnologia inteligente que aprende a partir de dadoshistóricos do CadUnico,

de atendimentos, benefícios e demais movimentações registradas dentro do sistema,

possibilitar estimar o índice de vulnerabilidade social de famílias.

✓

Realizar atualização automática sem necessidade de intervenção do operador do sistema, de

acordo com atualizações e inclusões de novas informações.
✓

Possibilitar parametrização de quais profissionais poderão estar visualizando o índice de
vulnerabilidade social.

✓

Possibilitar parametrização de quais profissionais poderão estar alterando o índice de
vulnerabilidade social.

✓

Possibilitar visualização do índice gerado nas principais telas do sistema, como cadastro de
Família, Atendimentos. Históricos.

✓

Possibilitar alteração manual do índice, caso o profissional considerar que a família superou a

vulnerabilidade informada.
✓

TOTAL DA PONTUAÇÃO 1.125

A Proponente declara que a linguagem de programação do Software de Gestão Pública de Saúde
(IDS Saúde) é SQL, HTML, Java, JavaScript, CSS, Angular, Delphi, do aplicativo para Agentes

Comunitários de Saúde (IDS AD Saúde) é SQL, Flutter, do aplicativo para Agentes de Endemias (IDS
AD Endemias) é SQL, Flutter e do Software de Gestão Pública de Assistência Social é SQL, HTML,

Java, JavaScript, CSS, Angular.
I— Pato Branco, 2^jjfi,&VÊreiro de 2023.

'05.982.200/0001-0Õ1
IDS desenvolvimento

de software e
ASSESSORIA Lf^DE^NVOl/IMEN

lai/ri Cesa^DeAv

ARE E ASSESSORIA LIDA.

€ - Sócio Administrador

I

. Brasil. 922 - Centro
L85501-057- Pato Branco - PR |
46 3225-8383 j 46 99925 0069 —^
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro

CEP 85501-057 - Pato Branco-PR

CNPJ 05.982.200/0001-00 www.ids.inf.br
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TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

município de PLANALTO/PR

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.

CNPJ: 05.982.200/0001-00

I
46 3225-8383 | 46 99925 0069
Avenida Brasil, 922 - Sala 01 - Centro
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PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Planalto

A/C Comissão Permanente de Licitações
Planalto - PR

Ref.: Tomada de Preços n° 002/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Nome da Empresa: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.
CNPJ: 05.982.200/0001 -00 Inscrição Estadual: Isenta

Representante e Cargo: Mauri César Dengo, Sócio Administrador
RG n° 5.238.704-3/SSP-PR CPF n° 761.581.289-53.

Endereço: Avenida Brasil, n° 922, Centro, Pato Branco/PR, CEP 85.501 -057

Telefone: 46 3225 8383 e-mail: comercial@ids.inf.br

Agência: 1235 (Itaú - Banco n° 341) N° da Conta Bancária: 70060-4

2. DESCRIÇÃO E VALORES:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias proposta relativa ao
fornecimento de licença de direito de sistema web de Gestão Pública de Saúde e Assistência Social,

compreendendo implantação, migração de dados, hospedagem, manutenções, atualizações,
treinamento e suporte técnico, ao usuário para Secretária Municipal de Saúde e da Assistência Social
do Município de Planalto, conforme Anexo I - Termo de Referência, da licitação em epígrafe, com os
seguintes valores:

Item Descrição dos Serviços Qtd. Unid.
Valor Unit.

(R$)

Sübtotal

(R$)

1
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE
USUÁRIOS DE GESTÃO PUBLICA DE SAÚDE

1 Un. 0,00 0,00

2

LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,

MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM EM NUVEM,

ATUALIZACAO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO DE

GESTÃO PUBLICA DE SAÚDE

12 Mês 4.900,00 58.800,00

3

HORA DE VISITA TÉCNICA PÓS SISTEMA

IMPLANTADO SOB DEMANDA E NÃO

OBRIGATÓRIO DE GESTÃO PUBLICA DE SAÚDE
100 Hora 160,00 16.000,00

4

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE
USUÁRIOS DE GESTÃO PUBLICA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

01 Un. 0,00 0,00
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LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,

MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM EM NUVEM,

ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO DE
GESTÃO PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 Mês 1.400,00 16.800,00

6

HORA DE VISITA TÉCNICA PÓS SISTEMA

IMPLANTADO SOB DEMANDA E NÃO

OBRIGATÓRIO DE GESTÃO PUBLICA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

100 Hora 160,00 16.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 107.600,00 (cento e sete mil e seiscentos reais)

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

A Proponente declara que os produtos e serviços ofertados atendem às especificações

técnicas, quantidades, condições e prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.
A Proponente declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura

vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final,

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços

propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou
frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
A Proponente declara ainda que a participação na presente licitação importa em total,

irrestrita e irretratável submissão aos termos do referido Edital.

Validade da Proposta; 90 dias.

Demais condições e prazos: Conforme Edital e seus anexos.

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2023.

OLVIMEIDS DESEN
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DIGITALIZADO

ATA EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 - TÉCNICA E PREÇO

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS

ENVELOPES DA HABILITAÇÃO, PROPOSTA

TÉCNICA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove

horas, na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros

integrantes da Licitação nomeados pela portaria n° 004/2023, reuniram-se para

procederem ao recebimento, abertura dos documentos de habilitação, proposta

técnica e julgamento das propostas referente á TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023,

que tem por objeto a Contratação de empresa para locação de licença de direito de

uso de sistema web de gestão pública destinado a Secretaria de Saúde e Secretaria

de Assistência Social, incluindo o serviço de implantação, migração de dados,

hospedagem, manutenções, atualizações, treinamento e suporte técnico, do

Município de Planalto. Tendo como valor máximo a importância de R$ 139.050,00

(Cento e trinta e nove mil e cinqüenta reais). Para cobertura das despesas

decorrentes desta licitação serão utilizados recursos próprios do Município de

Planalto, provenientes das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

01730 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.40.00.00.00000

02450 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.40.00.00.00000

O Aviso de Licitação do presente procedimento licitatório foi devidamente publicado

no Órgão Oficial do Município (Jornal O Trombeta), edição 16451 do dia 27/01/2023,

Diário Oficial Eletrônico do Município de Planalto, edição n° 2697 do dia 26/01/2023.

Iniciada a reunião constatou-se que 01 (uma) empresa retirou o edital, sendo ela:

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. Em seguida,

procedeu-se à abertura dos envelopes n° 01 contendo documentação de habilitação,

e após analisar minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou a
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empresa devidamente habilitada, qual seja; IDS DESENVOLVIMENTO DE

SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. Na seqüência, após a proponente apresentar o

Termo de Renuncia quanto ao direito de interpor com recursos pertinente à primeira

fase da licitação (habilitação), procedeu-se abertura dos envelopes n° 02 contendo a

proposta técnica, onde constatou-se que a empresa cumpriu com todos os requisitos

exigidos no edital. Conforme disposto no edital, a equipe técnica conferiu o

preenchimento da proposta técnica e o cumprimento efetivo, sendo assim, a

empresa está apta a fornecer conforme a necessidade definida em edital. Na

seqüência, procedeu-se a abertura dos envelopes n° 03 contendo a proposta de

preços. Após a abertura, procedeu-se a classificação da proposta, obtendo-se a

seguinte pontuação, com base no item 9.1 do edital:

NF = (IPTx7) + (PPx3) onde:

NF = Nota Final

IPT = índice de Pontuação Técnica

7,0 = peso da Nota Técnica

PP = Pontuação de Preço

3,0 = peso da Nota de Preço

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA:

ÍNDICE DE PONTUAÇÃO TÉCNICA (IPT): 100 pontos.

PONTUAÇÃO DE PREÇO (PP): 100 pontos.

NF = (IPTx7) + (PPx3)

NF: (100x7)+ (100x3)

NF: 700 + 300

NF: 1.000.

Onde se constatou que se consagrou vencedora a empresa subsequente, cujos

anexos encontram encartados no processo da presente Tomada de Preços.
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IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E

TREINAMENTO DE USUÁRIOS

DE GESTÃO PUBLICA DE

SAÚDE.

01 UN R$ 0,00 R$ 0,00

02 LICENÇA DE USO DE SISTEMA

WEB, MANUTENÇÃO,

HOSPEDAGEM EM NUVEM,

ATUALIZACAO E SUPORTE

TÉCNICO REMOTO DE

GESTÃO PUBLICA DE SAÚDE.

12 Mês R$4.900,00 R$ 58.800,00

03 HORA DE VISITA TÉCNICA PÓS

SISTEMA IMPLANTADO SOB

DEMANDA E NÃO

OBRIGATÓRIO DE GESTÃO

PUBLICA DE SAÚDE.

100 HoraR$ 160,00 R$ 16.000,00

04 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E

TREINAMENTO DE USUÁRIOS

DE GESTÃO PUBLICA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL.

01 UN R$0.00 R$ 0,00

05 LICENÇA DE USO DE SISTEMA

WEB, MANUTENÇÃO,

HOSPEDAGEM EM NUVEM,

ATUALIZAÇÃO E SUPORTE

TÉCNICO REMOTO DE

GESTÃO PUBLICA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL.

12 Mês R$ 1.400,00 R$ 16.800,00

06 HORA DE VISITA TÉCNICA PÓS

SISTEMA IMPLANTADO SOB

DEMANDA E NÃO

OBRIGATÓRIO DE GESTÃO

PUBLICA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL.

100 HoraR$ 160,00 R$ 16.000,00

TOTAL: R$ 107.600,00
^  ->
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Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023, o critério de

Julgamento adotado foi TÉCNICA E PREÇO. O prazo máximo para execução do

objeto da presente licitação será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir

da emissão da ordem de serviço do Município de Planalto. Os pagamentos serão

efetuados conforme edital em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de

assinatura do mesmo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única

via que depois de assinada será remetida ao executivo para homologação.

CARLA SABRINAKECH (

MALINSKI

Presidente

068.626.699-40

1  Wíkíb)
AUGUSTO SOARES ÜIEGO VINÍCIUS

Membro RUCKHABER

066.452.549-03 Membro

113.472.119-69

J

BRUNO FREY (j
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
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