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1. DO OBJETO      

 

1.1. O presente Elemento Técnico des�na-se a estabelecer as condições para a contratação de empresa
tecnológica para prestação de serviços con�nuados de tecnologia da informação, voltada à solução de
disponibilização de ferramenta computacional com a finalidade de centralizar informações, mapear os processos,
sugerir melhorias con�nuas no desempenho rela�vas às funcionalidades e às a�vidades fins do Sistema de Gestão
Hospitalar e outras ferramentas implantadas no Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF,
contemplando em único lote o Hospital de Base (HB), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAS), sendo elas: Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São
Sebas�ão, e Sobradinho. A fim de permi�r o alcance de sua alta performance conforme as quan�dades e as
especificações definidas no quadro abaixo: 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

01 Disponibilização da Infraestrutura da Sala de Situação 1

02 Manutenção da Infraestrutura da Sala de Situação 1

03
Solução Computacional de Monitoramento des�nada ao monitoramento dos

alertas de riscos assistenciais e a gestão da performance das a�vidades fins do
sistema de gestão hospitalar

1

04 Unidade a ser monitorada, Hospital de Base 1

05 Unidade a ser monitorada, Hospital Regional de Santa Maria) 1

06 Unidade a ser monitorada (UPA - Ceilândia) 1

07 Unidade a ser monitorada (UPA - Núcleo Bandeirante) 1



 

 
08 Unidade a ser monitorada (UPA - Recanto das Emas) 1

09 Unidade a ser monitorada (UPA - Samambaia) 1

10 Unidade a ser monitorada (UPA - São Sebas�ão) 1

11 Unidade a ser monitorada (UPA - Sobradinho) 1

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

 

2.1. Observa-se no contexto atual e de forma geral, um crescimento intenso nas soluções que centralizam
as informações de todos os processos vinculados aos dados gerados de diversas ferramentas u�lizadas pelo
IGESDF, permi�ndo a visualização dos resultados consolidados e individuais para uma gestão unificada. Esse aumento
no conjunto de a�vidades exercidas pelo setor de Tecnologia da Informação e Comunicação decorre de diversas
razões, dentre as quais podem-se destacar: O Sistema de Gestão Hospitalar que possui informações desde o
atendimento até o faturamento do usuário, a relação cada vez mais direta entre os processos das áreas de negócio e
a área de Tecnologia da Informação e Comunicação; a crescente necessidade de obtenção de informações precisas,
confiáveis e em tempo hábil para a tomada de decisão; a automação con�nua dos processos de trabalho obje�vando
sua celeridade, publicidade e economicidade; bem como a inserção de novos modelos de negócio baseados na
tecnologia, além das questões vinculadas à governabilidade das informações geradas, bem como da necessidade da
transparência e da democra�zação da informação pública;

2.2. A solução deve mi�gar a u�lização de processos manuais e desintegrados, que aumentam os riscos de
erro, adotando assim, uma cultura baseada em alta performance aplicando conceitos de gestão;

2.3. A solução descrita neste Elemento Técnico, visa a gestão integrada das informações das bases de
dados dos Sistemas u�lizados no IGESDF, permi�ndo à alta administração obter informações consolidadas de apoio à
tomada de decisão com maior facilidade e menor dependência da área de Tecnologia da Informação e Comunicação;
e

2.4. Encontra-se amparada e sustentada na Norma ISO 31.000 que trata sobre gestão de riscos, bem como
busca atender requisitos para pleitear a cer�ficação emi�da pela Organização Nacional de Acreditação (ONA)
para promover a qualidade e segurança da assistência no setor de saúde por meio de padrões e requisitos
previamente definidos.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO    

 

3.1. Os quan�ta�vos a serem adquiridos foram es�mados para atender as necessidades do IGESDF pelo
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por até o limite de 60 (sessenta) meses,  em conformidade
com o disposto no Art. 29 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Ins�tuto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal - IGESDF,  RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019.

3.2. A centralização das informações de todos os processos das unidades gerenciadas pelo IGESDF, visa
permi�r que os gestores visualizem os resultados consolidados e individuais das informações geradas e em
especial do Sistema de Gestão Hospitalar, para uma gestão centralizada e unificada, por meio do monitoramento
con�nuo com o uso de ferramentas automa�zadas capazes de indicar ações necessárias para a correção, visando
alcançar padrões de alto desempenho e atendendo as metas descritas no contrato de gestão. 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERÍODO UNIDADE

01 01 Disponibilização da Infraestrutura da Sala de Situação 1 1 MESES

02 Manutenção da Infraestrutura da Sala de Situação 1 12 MESES



03 Solução Computacional de Monitoramento des�nada ao
monitoramento dos alertas de riscos assistenciais e a

gestão da performance das a�vidades fins do sistema de
gestão hospitalar

1 12 MESES

04 Unidade a ser monitorada (Hospital de Base) 1 12 MESES

05 Unidade adicional a ser monitorada (Hospital Santa
Maria) 1 12 MESES

06 Unidade a ser monitorada (UPA - Ceilândia) 1 12 MESES

07 Unidade a ser monitorada (UPA - Núcleo Bandeirante) 1 12 MESES

08 Unidade a ser monitorada (UPA - Recanto das Emas) 1 12 MESES

09 Unidade a ser monitorada (UPA - Samambaia) 1 12 MESES

10 Unidade a ser monitorada (UPA - São Sebas�ão) 1 12 MESES

11 Unidade a ser monitorada (UPA - Sobradinho) 1 12 MESES

 

3.3. Quanto aos equipamentos para a Disponibilização da Infraestrutura da Sala de Situação, destacamos
que os mesmos descritos no Item 4.4,  serão incorporados ao IGESDF sem custo adicional, após liquidado o
pagamento.

3.4. Quanto aos demais itens, serão disponibilizados como serviço durante a vigência do contrato e
conforme descrição no Elemento Técnico.

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

 

4.1. Especificação técnica:

4.2. SALA DE SITUAÇÃO

4.3. Deverá apoiar todos os setores do IGESDF, a�ngindo assim uma alta performance na gestão de seus
respec�vos negócios, suportada por uma ferramenta de monitoramento que acompanhe todas as informações e
avalie seus desempenhos, permi�ndo a iden�ficação das dificuldades e gargalos nos processos, sugerindo aos
gestores o melhor plano de ação para a correção dos problemas, assim como a sua manutenção;

4.3.1. Deverá contar com uma equipe de especialistas nas áreas crí�cas da operação, que irá realizar o
acompanhamento dos resultados para garan�r integração e colaboração, que serão fatores de sucesso. Além disso,
serão u�lizadas ferramentas automa�zadas que são apresentadas através de monitores em tempo real na SALA DE
SITUAÇÃO. O processo decisório é realizado através de modelos matemá�cos, que permitem o uso de algoritmos e
técnicas de o�mização combinatória na busca por soluções;

4.4. Deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA nas instalações �sicas do IGESDF, os equipamentos da
sala de situação, descritos neste Elemento Técnico no item 4.5. Os indicadores e alertas de riscos em tempo
real, monitorados e apresentados pela solução computacional servirá de local para que a equipe do IGESDF gerencie
e implemente as referidas correções informadas e alertadas pela solução.

4.5. Equipamentos da sala de situação

4.5.1. Monitores

4.5.1.1. Deverá possuir 06 (seis) Monitores de LED para Vídeo WALL de 46" polegadas com suporte para 6
Monitores com moldura para acabamento e gerenciamento de imagens:

4.5.1.2. Resolução mínima de 1.920 x 1.080 (Full HD);



4.5.1.3. Renponse Time (G-to-G);

4.5.1.4. Haze 11%;

4.5.1.5. Brightness (Typ) 700 nit; e

4.5.1.6. Contraste Ra�o 4000:1.

4.5.2. Estação de trabalho

4.5.2.1. Deverá possuir 06 (seis) computadores de trabalho para a equipe da SALA DE SITUAÇÃO:

4.5.2.2. Processador no mínimo Core I5, 16 GB de Memória Ram, HD de no mínimo 500 GB;

4.5.2.3. Monitor de no mínimo 18” com teclado e mouse

4.5.2.4. NoBreak 1400 kva;

4.5.2.5. 06 (seis) Cadeiras com rodas, regulagem de inclinação e de altura  

4.5.2.6. 01(uma) Bancada com largura de 6 metros, altura de 75 cen�metro e profundidade de 70 cen�metros;
e

4.5.2.7. O IGESDF fornecerá o local para instalação da sala de situação, além de toda infraestrutura civil, lógica
e de rede para que seja instalada os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA.

 

5. MONITORAMENTO

 

5.1. Monitoramento dos alertas de riscos de Pacientes e Equipe Mul�disciplinar:

5.1.1. Deverá enviar mensagens de alerta de riscos para os responsáveis pelo atendimento (médico e equipe
assistencial) alertando sobre cada um dos índices de risco definido sempre que es�ver fora dos padrões de
normalidade;

5.1.2. Deverá disponibilizar relatório semanal (customizável), que apresente a análise descri�va dos alertas,
que es�verem abaixo dos critérios mínimos estabelecidos de qualidade e eficiência com possíveis causas:

5.1.2.1. O que ocorreu?

5.1.2.2. Quantos ocorreram? 

5.1.2.3. Onde ocorreu?  

5.1.2.4. E qual é o problema? 

5.2. Monitoramento dos indicadores e alertas de riscos para Organização:

5.2.1. Deverá disponibilizar relatório automa�zado semanal (customizável), que apresente a análise
descri�va dos índices, que es�verem abaixo dos critérios mínimos estabelecidos de qualidade e eficiência com
possíveis causas:

5.2.1.1. O que ocorreu?

5.2.1.2. Quantos ocorreram? 

5.2.1.3. Onde ocorreu?  

5.2.1.4. E qual é o problema? 

5.3. Avaliação dos resultados, recomendações apuradas e providências para os próximos passos,
considerando as análises e diagnós�cos emi�dos pelos especialistas em conjunto com os gestores da solução, a
fim de analisar a causa raiz:

5.3.1. Relatório Final mensal com as recomendações de melhoria iden�ficadas, são elas:

5.3.1.1. Recomendar revisão nos processos das áreas (assistencial e administra�va);

5.3.1.2. Recomendar revisão da parametrização da ferramenta;

5.3.1.3. Recomendar ajustes ou correções nos cadastros; e

5.3.1.4. Recomendar treinamento.



5.3.2. Elaboração e acompanhamento da execução de plano de ação, mensurando os resultados,
corrigindo os desvios na busca e obtenção dos resultados desejados:

5.3.2.1. O plano de ação contempla as a�vidades das áreas envolvidas de acordo com o grau de relevância e
de acordo com a prioridade de execução, subdividido em imediato, curto e médio prazo;

5.3.2.2. As reuniões mensais devem conter apresentação dos resultados alcançados;

5.3.2.3. O planejamento das metas para cada um dos indicadores operacionais definidos pelo IGESDF;

5.3.2.4. Os indicadores em tempo real da operação da área assistencial e administra�va;

5.3.2.5. O serviço de orientação dos especialistas serão para sanar os problemas iden�ficados; e

5.3.2.6. Orientar os gestores das áreas usuárias da solução para melhorar o desempenho e maximizar a
capacidade produ�va do IGESDF.

 

6. MÓDULOS DA SOLUÇÃO

 

6.1. GESTÃO DE LEITOS:

6.1.1. Busca a�ngir a excelência na Gestão de Leitos maximizando sua capacidade instalada dentro dos
critérios técnicos definidos pelo IGESDF, visando a diminuição da espera para internação, transferências
externas, sa�sfação dos pacientes e equipe assistencial. Através dos seguintes Indicadores:

6.1.2. Alcance da Ocupação

6.1.2.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em PERCENTUAL desejado da ocupação referente ao
processo para realizar a internação do paciente e ocupação de leito.

6.1.3. Alta Hospitalar

6.1.3.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS para o registro da alta hospitalar do paciente
a contar do momento da alta médica.

6.1.4. Confirmação da Limpeza do Leito

6.1.4.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS para a confirmação da limpeza do do leito a
contar da data da solicitação de limpeza.

6.1.5. Giro De Leito

6.1.5.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS desde a SAÍDA do paciente até a ENTRADA do
próximo no leito.

6.1.6. Tempo de Higienização do Leito

6.1.6.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS estabelecido para a realização da higienização
do leito a contar do inicio da higienização até o término.

6.1.7. Tempo de Limpeza do Leito

6.1.7.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS estabelecido para a realização da limpeza do
leito a contar da alta do paciente até o término a limpeza.

6.1.8. Tempo de Troca Roupa do Leito

6.1.8.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS estabelecido para a realização da troca da
roupa do leito a contar do inicio da troca até o o seu término.

6.1.9. Situação Geral da Gestão de Leitos

6.1.9.1. Conter o processos e ro�nas da gestão de leitos onde o sistema está sendo u�lizado para os processos
do setor de hotelaria. Este indicador corresponde a uma consolidação dos registros de todos os processos da gestão
de leitos.

 

6.2. URGÊNCIA:

6.2.1. Busca a�ngir a excelência na qualidade no serviço de urgência diretamente relacionada à qualidade da
assistência prestada pela enfermagem ao paciente, bem como ao ambiente hospitalar. Através dos seguintes



Indicadores:

6.2.2. Anamnese do Paciente

6.2.2.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da
anamnese/admissão do paciente a contar da data de seu atendimento.

6.2.3. Balanço Hídrico

6.2.3.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro do fechamento do
balanço hídrico a contar do dia e hora de sua realização.

6.2.4. Checagem da Enfermagem

6.2.4.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da checagem a
contar da hora em que a medicação estava aprazada.

6.2.5. Descrição Cirúrgica

6.2.5.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS  para o registro médico da descrição
cirúrgica a contar da data da realização da cirurgia.

6.2.6. Esforço da Enfermagem

6.2.6.1. Conter o tempo de execução da a�vidade de distribuição dos esforço dos ENFERMEIROS E TÉCNICOS
por número de PACIENTES atendidos no setor e exibir o número de pacientes para cada profissional de enfermagem.

6.2.7. Evolução da Enfermagem

6.2.7.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da evolução da
enfermagem a contar da hora que o paciente encontra se no leito.

6.2.8. Fechamento da Checagem

6.2.8.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro de fechamento da
checagem a contar da hora em que a medicação estava aprazada.

6.2.9. Medicamentos Sem Devolução

6.2.9.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da solicitação da
devolução quando o medicamento não é dado.

6.2.10. Monitorização de Aparelhos e Gases

6.2.10.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS  para o registro do fechamento da
aparelhos e gases a contar da hora do fechamento previsto das prescrições do dia.

6.2.11. Sumario de Alta

6.2.11.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro do sumário de alta a
contas da data da alta médica do paciente.

 

6.3. FATURAMENTO:

6.3.1. Busca a�ngir a excelência no Faturamento na gestão administra�va do hospital, avaliando se
efe�vamente a ins�tuição é capaz de faturar sem sofrer perdas significa�vas que comprometam o equilíbrio da
IGESDF. É essencial que os indicadores apresentem informações precisas e fidedignas garan�ndo que de forma clara
o desempenho da ins�tuição de saúde ao longo do tempo. Através dos seguintes Indicadores:

6.3.2. Ajustes Manuais em Conta

6.3.2.1. Conter a iden�ficação dos lançamentos realizados manualmente e medir o tempo de execução da
a�vidade em SEGUNDOS para apresentação do registro apareça em conta.

6.3.3. Autorização das Guias de Atendimentos Internos e    Externos

6.3.3.1. Conter o tempo de execução da a�vidade de realização do registro de autorização da guia dos
procedimentos internos e externos a contar da HORA da solicitação.

6.3.4. Esforço dos Faturistas

6.3.4.1. Conter a distribuição dos esforços dos FATURISTAS para faturar as contas médicas evidenciando o
NÚMERO de contas por Profissional.



6.3.5. Fechamento Individual do Internado

6.3.5.1. Conter o empo da execução da a�vidade em MINUTOS para o fechamento da  CONTA INDIVIDUAL a
contar da ALTA HOSPITALAR do paciente INTERNADO.

6.3.6. Gestão das Guias/Autorizações

6.3.6.1. Conter o tempo de execução da a�vidade para correção das guias lançadas indevidamente.

6.3.7. Glosas Iden�ficadas sem Recurso

6.3.7.1. Conter o tempo de execução da a�vidade para o registro devido das GLOSAS a contar da hora da
iden�ficação da glosa com mo�vo e jus�fica�va.

6.3.8. Lançamentos Fora da Conta e Corrigidos

6.3.8.1. Conter o tempo de execução da a�vidade para realização dos registros fora da conta (complementação
e correções).

6.3.9. Procedimentos Internos e Externos a Descobertos

6.3.9.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para correção quando os procedimentos
internos e externos passarem a descoberto de autorização quando realizado sem a devida guia.

6.3.10. Retenção dos Prontuários Internos, Externos e de Auditoria Externa

6.3.10.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS para a retenção de cada �po de prontuário e
setor onde circula como documentação.

6.3.11. Situação Geral do Faturamento

6.3.11.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em MINUTOS para a retenção de cada �po de prontuário e
setor onde circula como documentação.

 

6.4. GESTÃO DE PESSOAS:

6.4.1. Busca a�ngir a excelência na Gestão de Pessoas integrada com todos os colaboradores, a fim de
o�mizar as relações interpessoais e desenvolver uma cultura organizacional posi�va.

6.4.2. Esforço dos Auxiliares de Farmácia

6.4.2.1. Conter os processos e ro�nas da gestão de suprimentos, exibindo o número de itens por profissional
por dia, onde o sistema informará os pedidos de Medicamentos dos pacientes referente a distribuição e esforços dos
auxiliares de farmácia para atender os pedidos de Medicamentos.

6.4.3. Esforço da Enfermagem

6.4.3.1. Conter os processos e ro�nas da gestão da enfermagem, exibindo o número de pacientes por
profissional, onde o sistema informará os registros da assistência ao paciente. 

6.4.4. Esforço dos Faturistas

6.4.4.1. Conter os processos e ro�nas da gestão do faturamento onde o sistema está sendo u�lizado para
auditoria e fechamento das contas médicas informando o número de contas por profissional  distribuindo os esforços
dos Faturistas para faturar as contas médicas.

6.4.5. Custo total de pessoal 

6.4.5.1. Conter a Case Contábil exibindo o mês  correspondente e par�cipação dos custos de pessoal nas
despesas e receitas do hospital

6.4.6. Custo total dos bene�cios 

6.4.6.1. Conter a par�cipação dos custos de bene�cio sobre o custo com pessoal. Este indicador detalha os
custos do IGESDF com bene�cios corpora�vos concedidos de forma per capita. É a comparação entre os gastos
absolutos e o número de colaboradores presentes na folha de pagamento durante um mesmo período. 

6.4.7. Receita líquida por funcionários = receita líquida/ nº funcionários

6.4.7.1. Conter a par�cipação dos custos de pessoal nas despesas e receitas do IGESDF.

6.4.8. Faturamento Líquido por Empregado

6.4.8.1. Conter a Base Contábil e Custos (Direcionador nº funcionários) do mês.



6.4.9. Faturamento Bruto por Empregado 

6.4.9.1. Conter a Base Contábil e Custos(Direcionador nº funcionários) do mês. 

6.4.10. Custo + Despesa Operacional por Empregado

6.4.10.1. Conter a Base Contábil e Custos (Direcionador nº funcionários) do mês.

6.4.11. Faturamento Operacional por Empregado

6.4.11.1. Conter a Base Contábil e Custos (Direcionador nº funcionários) do mês.

 

6.5. GESTÃO ECONÔMICA:

6.5.1. Busca a�ngir a excelência Financeira permi�ndo que a ins�tuição a�nja seus obje�vos estratégicos,
alem de permi�r o acompanhamento preciso da gestão.

6.5.2. Realização dos Recebimentos de Convênios SUS

6.5.2.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em DIAS para os registros dos recebimentos de forma
sinté�ca (Nota Fiscal) e detalhada (Pacientes/Conta/Procedimentos) oriundos da integração com os processos de
entrega de remessa ou emissão de Nota Fiscal a fontes pagadoras (Convênios) na Gestão de Faturamento Hospitalar

6.5.3. Realização dos Recebimentos de Convênio

6.5.3.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS a contar da data e hora a par�r do registro de
Fechamento da Conta.

6.5.4. Protocolo de Notas Fiscais de Produto e Serviço

6.5.4.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para o registro do recebimento da nota em
protocolo a contar da data de entrada da nota fiscal de serviço e produtos no sistema a fim de geração de contas a
pagar, bem como atualização do fluxo de caixa da ins�tuição.

6.5.5. Conciliação Contábil dos Estoques

6.5.5.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para o registro da conciliação contábil das saídas
dos estoques a contar do ul�mo dia do mês da consolidação e fechamento no Sistema de Estoque.

6.5.6. Autorização das Ordens de Compra

6.5.6.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para o registro de autorização da ordem de
compras a contar da data limite de compra da solicitação de compras.

6.5.7. Confirmação dos Pedidos de Consumo

6.5.7.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para o registro dos consumos dos produtos a
contar da data de sua solicitação para o estoque ou farmácia.

6.5.8. Confirmação dos Pedidos de Devolução

6.5.8.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para a confirmação do pedido de devolução de
materiais e medicamentos do paciente a contar da data do pedido.

6.5.9. Controle de Validade

6.5.9.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para a análise dos produtos em situação de
perdas de validades a contar da data da validade.

6.5.10. Cotação dos Preços

6.5.10.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para o registro das coletas de preços a contar do
momento da solicitação de compras.

6.5.11. Entrega das Ordens de Compra

6.5.11.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para o registro de entrada dos produtos no
estoque a contar da data prevista de recebimento da mercadoria da ordem de compra.

6.5.12. Nota Fiscal sem Ordem Compra

6.5.12.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS a par�r da entrada na nota fiscal sem a devida
ordem de compra.

6.5.13. Solicitações de Compras



6.5.13.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em HORAS para a criação da ordem de compras a contar da
data limite prevista de compra.

6.5.14. Situação Geral de Suprimentos

6.5.14.1. Conter os registros consolidados de todos os processos do suprimento, após consolidação e
fechamento da competência.

6.5.15. Prazo Médio de Pagamento

6.5.15.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em DIAS para pagamento dos fornecedores.

6.5.16. Prazo Médio de Estocagem

6.5.16.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em DIAS em que os produtos ficam estocados.

6.5.17. Índice de Liquidez Corrente

6.5.17.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em DIAS para execução dos pagamentos em curto prazo.

6.5.18. Índice de Liquidez Imediata

6.5.18.1. Conter es�mar os saldos e as aplicações de liquidez imediata a curto prazo

6.5.19. Índice de Liquidez Seca

6.5.19.1. Conter o calculo da capacidade de pagamento no curto prazo.

6.5.20. Índice de Liquidez Geral

6.5.20.1. Conter o calculo a capacidade de pagamento no curto e longo prazo de saldar as obrigações da
ins�tuição.

6.5.21. Indicador de Faturamento - Global

6.5.21.1. Conter a Demonstração do Resultado do Exercício exibindo o quanto o IGESDF obteve de faturamento 
por período.

6.5.22. Indicador de Faturamento - Setorial

6.5.22.1. Conter a Demonstração do Resultado do Exercício exibindo o quanto que os setores obteve e
faturamento  por período.

6.5.23. Faturado

6.5.23.1. Conter a medição se o faturamento está  equilibrado sem perdas que afetem a saúde financeira do
IGESDF, contendo cálculos diretamente relacionado aos registros dos procedimentos no Prontuário Eletrônico do
Paciente e faturados  por procedimentos recebidos.

 

6.6. QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

6.6.1. Busca a�ngir a excelência na qualidade e segurança do paciente em uma gestão da qualidade que visa
a melhoria  con�nua dos processos, garan�ndo os padrões de excelência definidos pelos órgãos reguladores, além de
aprimorar a qualidade dos serviços prestados por meio de uma interligação entre as diferentes áreas do
IGESDF. Através dos seguintes Indicadores:

6.6.2. Alta Médica no Horário

6.6.2.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA estabelecida para o registro da alta
médica de acordo com o padrão estabelecido pelo IGESDF.

6.6.3. Auditoria

6.6.3.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para o registro da auditoria de
precaução a contar da data da prescrição de solicitação.

6.6.4. Consen�mento da Anestesia

6.6.4.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para o   registro do consen�mento da
anestesia a contar da data da cirurgia.

6.6.5. Consen�mento da Cirurgia

6.6.5.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para o registro do consen�mento da
cirurgia a contar da data da cirurgia.



6.6.6. Evolução e Prescrição Médica

6.6.6.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para o registro da evolução e
prescrição médica a contar da data do paciente no leito.

6.6.7. Protocolo Tev Cirúrgico e Clínico

6.6.7.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para a realização do protocolo TEV
Cirúrgico e Clínico a contar da data da realização da cirurgia.

6.6.8. Situação Geral Médica e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH

6.6.8.1. Conter processos e ro�nas da gestão médica e CCIH onde no Sistema de Gestão Hospitalar está sendo
u�lizado para os processos assistenciais. Corresponde a  consolidação dos registros de todos os processos médicos e
da CCIH.

6.6.9. Tempos dos Procedimentos

6.6.9.1. Conter o tempo de execução da a�vidade correspondente a verificação ao tempo estabelecido nos
procedimento cirúrgicos com o tempo de realização da cirurgia.

6.6.10. Agendamento do Pré-Agendamento

6.6.10.1. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para o registro do agendamento da
cirurgia até a data prevista da internação.

6.6.10.2. Cirurgias com Atraso

6.6.10.3. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de MINUTO estabelecido para a realização da
cirurgia.

6.6.10.4. Confirmação da Cirurgia

6.6.10.5. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para o registro de confirmação da
cirurgia a conta da data prevista de sua realização.

6.6.10.6. Efe�vidade das Agendas

6.6.10.7. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para cancelar uma cirurgia
agendada antes de sua realização.

6.6.10.8. Entrada no Bloco Cirúrgico

6.6.10.9. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de HORA para o registro da entrada do paciente
no bloco a contar do registro da realização da cirurgia.

6.6.10.10. Giro de Sala Cirúrgica

6.6.10.11. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato de MINUTOS desde a SAÍDA do paciente até a
ENTRADA do próximo na sala de cirurgia.

6.6.10.12. Retenção Prontuário Centro Cirúrgico

6.6.10.13. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para retenção do Prontuário
Eletrônico no Centro Cirúrgico para registros de custo de sala.

6.6.10.14. Saída do Bloco Cirúrgico

6.6.10.15. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da saída do paciente
do bloco a contar do registro da realização da cirurgia.

6.6.10.16. Saída do Bloco Cirúrgico e Recuperação Pós Anestésica - RPA

6.6.10.17. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da saída do paciente
do bloco e RPA a contar do registro da realização da cirurgia;

6.6.10.18. Situação Geral Centro Cirúrgico

6.6.10.19. Conter o processos e ro�nas da gestão do centro cirúrgico onde o sistema está sendo u�lizado para os
processos do setor. Este indicador corresponde a uma consolidação dos registros de todos os processos do centro
cirúrgico.

6.6.10.20. Saída do Bloco Cirúrgico e Recuperação Pós Anestésica - RPA



6.6.10.21. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da saída do paciente
do bloco e RPA a contar do registro da realização da cirurgia.

6.6.10.22. Anamnese do Paciente

6.6.10.23. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da
anamnese/admissão do paciente a contar da data de seu atendimento.

6.6.10.24. Balanço Hídrico

6.6.10.25. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro do fechamento do
balanço hídrico a contar do dia e hora de sua realização.

6.6.10.26. Checagem da Enfermagem

6.6.10.27. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da checagem a
contar da hora em que a medicação estava aprazada.

6.6.10.28. Descrição Cirúrgica

6.6.10.29. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS  para o registro médico da descrição
cirúrgica a contar da data da realização da cirurgia.

6.6.10.30. Esforço da Enfermagem

6.6.10.31. Conter o tempo de execução da a�vidade de distribuição dos esforço dos ENFERMEIROS E TÉCNICOS
por número de PACIENTES atendidos no setor. Exibindo o número de pacientes para cada profissional de
enfermagem.

6.6.10.32. Evolução da Enfermagem

6.6.10.33. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da evolução da
enfermagem a contar da hora que o paciente encontra se no leito.

6.6.10.34. Fechamento da Checagem

6.6.10.35. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro de fechamento da
checagem a contar da hora em que a medicação estava aprazada.

6.6.10.36. Medicamentos Sem Devolução

6.6.10.37. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro da solicitação da
devolução quando o medicamento não ministrado.

6.6.10.38. Monitorização de Aparelhos e Gases

6.6.10.39. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro do fechamento da
aparelhos e gases a contar da hora do fechamento previsto das prescrições do dia.

6.6.10.40. Sumário de Alta

6.6.10.41. Conter o tempo de execução da a�vidade em formato em HORAS para o registro do sumário de alta a
contas da data da alta médica do paciente.

 

7. PROPOSTA COMERCIAL

 

7.1. Especificação clara, completa e detalhada do(s) serviço(s) e equipamento(s) ofertado(s), conforme as
especificações dos itens 4, 5 e 6, para todas as unidades descritas no item 1, contendo o número do código do
produto, forma de apresentação, nome comercial, detentor do registro, fabricante, procedência / país de origem,
número do registro e devem ser discriminado em conformidade com as especificações con�das neste Elemento
Técnico

7.2. A proposta deverá ser apresentada em planilha discrimina�va, que deverá conter, no mínimo:

7.2.1. Nome do representante legal da empresa e dados;

7.2.2. Detalhamento do objeto deste Elemento Técnico;

7.2.3. As quan�dades previstas neste Elemento Técnico;



7.2.4. Valores unitários e totais por unidade descritos na tabela do item 1.1 , em moeda nacional, em
algarismo e por extenso;

7.2.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

7.2.6. Prazo para entrega dos equipamentos e serviços será de 30 dias corridos pós assinatura do contrato;

7.2.7. Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco da
mesma;

7.2.8. CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail;

7.2.9. Marca e modelo do objeto;

7.2.10. Garan�a do objeto, atendendo os requisitos do item 14; e

7.2.11. Os preços já deverão considerar todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais
despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.

 

8. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS (SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT)

 

8.1. A CONTRATADA deverá manter a�vo e operacional o ambiente da Sala de Situação na modalidade
24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) todos os dias da semana inclusive sábado, domingos e
feriados, de acordo com os seguintes níveis de serviço (SLA´s) detalhados e referenciados sob a forma de nível de
impacto ao ambiente de Tecnologia da Informação do IGESDF, considerando o horário de abertura do chamado junto
a CONTRATADA bem como o registro do impacto pela CONTRATANTE;

8.2. A CONTRATADA se obriga a atender aos chamados conforme os critérios abaixo estabelecidos: 

 

8.2.1. Nível de Prioridade 1: Impacto crí�co, o início do atendimento não poderá ser superior a 30 minutos
após a abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 2 hora corrida após a abertura do chamado.

8.2.2. Nível de Prioridade 2: Impacto alto, o início do atendimento não poderá ser superior a 30 minutos
após a abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 2 hora e 30 minutos corridos após a abertura
do chamado.

8.2.3. Nível de Prioridade 3: Impacto médio , o início do atendimento não poderá ser superior a 1 hora após
a abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 6 horas corridas após a abertura do chamado.

8.2.4. Nível de Prioridade 4: Impacto baixo, o início do atendimento não poderá ser superior a  4 hora após a
abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 48 horas corridas após a abertura do chamado.

 

8.3.  As ocorrências poderão ser atendidas remotamente,  desde que observadas as regras internas para
disponibilização de acesso remoto aos fornecedores e, nos atendimentos presenciais, todos os custos de pessoal e
deslocamento para atender a demanda, será de responsabilidade da fornecedora da solução; 

8.4. A métrica de avaliação da qualidade dos serviços prestados, tem como finalidade avaliar e fixar
indicadores de medição dos níveis de serviço SLA´s acordados, através dos valores mínimos aceitáveis estabelecidos
conforme tabela a seguir:

 

NÍVEL DE
PRIORIDADE

NÍVEL DE
CRITICIDADE DESCRIÇÃO DO IMPACTO

PRAZO INICIAL
DO

ATENDIMENTO
DA DEMANDA

PRAZO FINAL
PARA

SOLUÇÃO DA
DEMANDA

1 Crí�co Situação emergencial ou problema cri�co que
cause a indisponibilidade da solução.  30 min 2 hora

2 Alto Degradação do ambiente de produção onde
alguma função da solução esta indisponível ou

intermitente.

30 min 2 hora e
30 minutos



3 Médio

Degradação do ambiente de produção, o
usuário final não é afetado e,  a solução

apresenta algum erro de funcionamento ou
divergência.

1 hora 6 horas

4 Baixo Manutenção corre�va ou preven�va 4 hora 48 horas

 

8.5. O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo es�pulado para os diferentes níveis de
cri�cidade;

8.6. Caso a CONTRATADA não cumpra com os prazos es�pulados, ela estará passível às sanções
administra�vas cabíveis;

8.7. A CONTRATADA deverá iniciar o atendimento de acordo com os prazos es�pulados para o nível de
cri�cidade;

8.8. O início do prazo para o atendimento é o mesmo para os �pos de suporte On-site e Remoto;

8.9. Os serviços de manutenção e suporte técnico poderão ser acionados a par�r da data da assinatura do
contrato;

8.10. A CONTRATADA deverá comprovar a possibilidade de atendimento presencial dentro do prazo de
serviço es�pulado no Prazo de Solução de Problemas;

8.11. A manutenção corre�va compreende os serviços para o restabelecimento do perfeito funcionamento
dos equipamentos, com fornecimento de peças, de acordo com as especificações do fabricante, quando da
ocorrência de quaisquer falhas ou defeitos nos componentes de hardware;

8.12. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de manutenção, com aparelhamento e ferramentas
próprios, e técnicos com especialização, devidamente iden�ficados;

8.13. Os componentes, peças e materiais defeituosos deverão ser subs�tuídos por outros novos, de
primeiro uso, e possuir caracterís�cas iguais ou superiores ao item subs�tuído, devendo sempre passar pela
avaliação da equipe técnica da CONTRATANTE;

8.14. O fornecimento de peças de reposição ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, não ensejando
qualquer custo adicional para o CONTRATANTE;

8.15. Os serviços de manutenção serão prestados com atendimento presencial, on-site, e deverá cobrir todo
e qualquer defeito apresentado, ajustes, reparos e correções necessárias para recolocar os equipamentos e so�ware
em perfeito estado de funcionamento;

8.16. O suporte técnico consiste no restabelecimento do funcionamento correto dos equipamentos
cobertos por esta contratação, assim como suas funcionalidades, através de um conjunto de ações e a�vidades ou de
configuração que permitam a habilitação, a implementação/aplicação, a manutenção e a produção de quaisquer
funcionalidades destes equipamentos;

8.17. Em caso de manutenção corre�va ou atualização de versão de so�ware, caberá à CONTRATADA arcar
com os custos necessários;

8.18. Caso haja necessidade de atualização de firmware dos equipamentos ou de seus componentes, a
CONTRATADA deve providenciar o pacote de so�ware e efetuar o serviço de atualização;

8.19. Fica facultado à equipe técnica da CONTRATANTE o fornecimento de acesso remoto para atendimento
do �po suporte, em caso onde os problemas iden�ficados permitam esse �po de atuação;

8.20. A CONTRATADA deverá informar o número do telefone de suporte, e-mail e endereço eletrônico para
abertura e acompanhamento dos chamados técnicos dos serviços prestados. O contato telefônico deverá ser do �po
“sem custo” (0800);

8.21. O registro do horário da abertura do chamado será feito através do número do protocolo de
atendimento que deverá ser informado pela CONTRATADA ou através do horário de envio do e-mail com a solicitação
da CONTRATANTE;

8.22. Caso a CONTRATADA necessite de prazo maior que o estabelecido ou necessite remover o
equipamento de seu local de instalação, em razão dos serviços não poderem ser executados no local de instalação do



equipamento, a CONTRATADA deverá subs�tuir o equipamento (ou o componente defeituoso) por outro, dentro dos
prazos estabelecidos no item 6.4, com caracterís�cas e capacidades iguais ou superiores ao subs�tuído, até que seja
efetuado o reparo  ou a subs�tuição do componente defeituoso;

8.23. Os equipamentos subs�tutos deverão ser instalados e a�vados de modo a garan�r que todas as
funções e a�vidades providas pelo equipamento original estejam totalmente operacionais e ambientadas de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE;

8.24. É responsabilidade da CONTRATADA a realização de toda e qualquer a�vidade necessária para o
transporte, a�vação, ambientação e adaptação dos equipamentos (incluindo a instalação e customização de
so�wares e migrações de dados), assim como a sua posterior desinstalação e remoção com reinstalação dos itens
defini�vos;

8.25. Quando constatada a impossibilidade do conserto ou passados 30 (trinta) dias corridos, a subs�tuição
passará a ser defini�va.

8.26. Se, em razão da complexidade dos reparos, for necessária a remoção do equipamento das
instalações da CONTRATANTE , observar-se-á o seguinte:

 

8.26.1. A remoção somente será possível mediante jus�fica�va, devidamente aceita pela CONTRATANTE, e
assinatura de termo de responsabilidade por parte da CONTRATADA;

8.26.2. Todas as despesas referentes ao transporte e ao seguro do equipamento correrão por conta da
CONTRATADA, sendo sua exclusiva responsabilidade reparar quaisquer avarias decorrentes deste transporte;

8.26.3. Os serviços deverão ser executados de modo a deixar o equipamento em perfeitas condições de
funcionamento, com suas caracterís�cas originais man�das;

8.26.4. Os componentes instalados em subs�tuição aos danificados deverão ter caracterís�cas, no mínimo,
iguais aos originais do equipamento. Mesmo que sejam u�lizados componentes com caracterís�cas superiores, não
haverá ônus adicional;

8.26.5. Todas as peças, componentes e acessórios necessários à manutenção corre�va serão fornecidos à
base de permuta, ficando estabelecido que as peças, componentes e acessórios colocados em subs�tuição aos
defeituosos tornar-se-ão de propriedade da CONTRATANTE, e as peças, componentes e acessórios re�rados poderão
ser recolhidos pela CONTRATADA;

8.26.6. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelas manutenções no endereço
definido para as a�vidades de suporte, bem como pelo deslocamento de seus técnicos ao local de instalação do
equipamento, pela re�rada e entrega do mesmo e por todas as despesas de transporte, estada, frete e seguro
correspondentes ou quaisquer outras necessárias ao cumprimento do serviço de manutenção; e

8.26.7. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas
condições de funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à aprovação da equipe técnica da
CONTRATANTE.

 

9. HABILITAÇÃO DA EMPRESA

 

9.1. O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal, jurídica e técnica,
conforme relacionados abaixo:

 

9.2. Referentes às Regularidades Fiscais:

 

9.2.1. CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

9.2.2. União – Cer�dão Nega�va de regularidade com a Fazenda Federal, mediante cer�dão conjunta
nega�va  de débitos,  ou posi�va com  efeitos  de nega�va, rela�vos aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

9.2.3. CNDT – Cer�dão Nega�va de inexistência de débitos  inadimplidos  perante a Jus�ça do Trabalho,
mediante Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, ou cer�dão posi�va com efeitos de nega�va;



9.2.4. FGTS – Cer�dão Nega�va de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a  do Tempo de Serviço,
mediante Cer�ficado de Regularidade;

9.2.5. Cer�dão Nega�va de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital da sede do
fornecedor;

9.2.6. CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, man�do pela Controladoria Geral da
União;

9.2.7. CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo
Conselho Nacional de Jus�ça;

9.2.8. TCU – Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União; e

9.2.9. Cer�dão Nega�va de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº11.101/2005), Recuperação Judicial ou
Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Jus�ça Comum, Jus�ça Federal e Jus�ça
do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa �sica ou jurídica.

 

9.3. Referentes à Habilitação Jurídica:

 

9.3.1. Cópia da Cédula de iden�dade, quando se tratar de empresa Pessoa Física;

9.3.2. No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

9.3.3. No caso de sociedades comerciais: Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respec�va;

9.3.4. Documento comprobatório auten�cado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH,
carteira de iden�dade, registro profissional ou outro);

9.3.5. No caso de sociedades por ações: Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;

9.3.6. No caso de sociedades civis: inscrição do Ato cons�tu�vo e alterações subsequentes no Registro civil
das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em exercício; acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o
exigir; e

9.3.8. Para todos os efeitos, considera-se como Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, o
documento de cons�tuição da empresa, acompanhado da (s) úl�ma (s) alteração (ões) referente (s) à natureza da
a�vidade comercial e à administração da empresa, ou a úl�ma alteração consolidada.

 

9.4. Quanto à Representação:

 

9.4.1. Se representante legal apresentar procuração por instrumento par�cular ou público, com poderes
para pra�car os atos per�nentes da Seleção de Fornecedores;

9.4.2. Na hipótese de procuração por instrumento par�cular, deverá vir acompanhada do documento
cons�tu�vo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade/competência do
outorgante para cons�tuir mandatário; e

9.4.3. O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento comprobatório
auten�cado reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de iden�dade, registro profissional ou outro), assim como  do
sócio outorgante.

 

9.5. Referentes à Habilitação Técnica:

 

9.5.1. Apresentar atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
que comprove a prestação de serviços de monitoramento para Sistema de Gestão Hospitalar e administra�vos.  



 

10. DA EQUIPE TÉCNICA NA SEDE DA EMPRESA (MONITORAMENTO):

 

10.1. Para a realização das a�vidades através da plataforma computacional, a empresa CONTRATADA deverá
disponibilizar a seguinte equipe técnica:

 

PROFISSIONAL QUANTIDADE EXPERIÊNCIA

Administrador
(a) Hospitalar 01

Bacharel em Administração, com experiencia mínima de 10(Dez) anos como
Gestor ou Superintendente em ins�tuições de saúde pública ou privada de

médio ou grande porte no Brasil;

Contador (a) 01
Bacharel em Contabilidade, com experiência mínima de 10 (Dez) anos como

analista de custos ou que tenha desempenhado a função de consultor na
implantação de projetos de apuração de custos no seguimento hospitalar;

Médico (a) 01
Médico Generalista, com experiência mínima de 10 (Dez) anos como médico

generalista ou que tenha desempenhado a função de médico consultor na
implantação de projetos de implantação de Prontuário Eletrônico do Paciente;

Bioquímico (a) 01
Bacharel em Bioquímica, experiencia mínima de 10 (Dez) anos de atuação na
área de análises clínicas ou atuando como consultor em ins�tuições de saúde

pública ou privada de médio ou grande porte no Brasil;

Enfermeiro (a) 01
Bacharel em Enfermagem, com experiencia de mínima de 10 (Dez) anos com
atuação na área assistencial em ins�tuições de saúde pública ou privada de

médio ou Grande porte no Brasil;

Farmacêu�co 01
Bacharel em Farmácia, com experiencia mínima de 10 (Dez) anos de atuação na

área de farmácia hospitalar ou atuando como consultor em ins�tuições de saúde
pública ou privada de médio ou grande porte no Brasil; e

Faturista
Hospitalar 01

Faturista de Contas Hospitalares e Ambulatorial, com experiencia de mínima de
10 (Dez) anos de atuação na área de faturamento hospitalar do SUS

(ambulatorial e hospitalar) ou atuando como consultor em ins�tuições de saúde
pública ou privada de médio ou grande         porte no Brasil.

 

11. DA CONECTIVIDADE E COLETA DE DADOS COM OS SISTEMAS DO IGESDF:      

 

11.1. A CONTRATADA deverá ser capaz de gerar os alertas e indicadores do banco de dados Oracle e/ou
arquivos com campos estruturados, em formato XLS, CSV e TXT;

11.2. A CONTRATADA deverá ser capaz de integrar a solução descrita neste Elemento Técnico através
de WebServices e/ou REST API ou tecnologias similares, com os sistemas existentes nas unidades gerenciadas pelo
IGESDF.

 

12. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

12.1. Deverá ser entregue comprovação técnica para todos os requisitos aqui presentes, a par�r do uso de
documentações oficiais e manuais técnicos de domínio público;

12.2. A solução de monitoramento deve atender aos seguintes requisitos:

12.2.1. Requisitos Gerais da Solução



12.2.1.1. Deve ser uma solução modular, que permita a adição futura de módulos e funcionalidades sem que
seja necessária a troca, ou atualização da solução principal;

12.2.1.2. Todos os componentes da solução podem ser implantados  em nuvem hibrida ou na rede local do
ambiente do CONTRATANTE;

12.2.1.3. A solução deverá permi�r a criação de dashboards ou painéis customizados pelo usuário ou analista; e

12.2.1.4. A customização de dashboards ou painéis deve ser simplificada, sem demandar a alocação de técnicos
especializados para desenvolvimento de código ou uso de APIs.

12.2.2. Arquitetura da Solução

12.2.2.1. A solução deverá ser composta por um único servidor de visibilidade, responsável por demonstrar de
maneira gráfica, e realizar a coleta e flows da solução de gestão hospitalar;

12.2.2.2. Deverá vir com todas as licenças e funcionalidades habilitadas;

12.2.2.3. A solução deverá ser composta por um servidor de visibilidade (responsável por demonstrar de
maneira gráfica os dados coletados);            

12.2.2.4. A solução deve possuir monitoramento para promover a avaliação, controle dos riscos operacionais,
segurança/performance na assistência ao paciente e na gestão da saúde do IGESDF;

12.2.2.5. A ferramenta deve trabalhar a par�r de SLA, níveis de serviços com porcentagem de 0% a 100% para
vários indicadores dos módulos existentes de acordo com o item X (Tabela de SLA);

12.2.2.6. A solução deve sincronizar as informações e comparar as informações, disparando mensagens de
alerta de risco para toda as áreas do IGESDF;

12.2.2.7. A solução deve possuir inteligência de negócio do so�ware que realiza uma análise dos dados
administra�vos ou assistenciais, iden�ficando os riscos na cadeia produ�va e enviar alertas em formato de SMS, e-
mails e/ou Aplica�vos Mensageria (Telegram, Whatsapp, Skype, dentre outros) para os responsáveis previamente
cadastrados e separados por áreas do IGESDF;

12.2.2.8. A solução deve gerar alertas de segurança e enviar aos gestores do IGESDF, para possibilitar uma
tomada de decisão imediata, evitando dano ao paciente;

12.2.2.9. A solução deve iden�ficar as pendências nos processos e alertar aos gestores evitando falha no
atendimento ao paciente, tais como na falta de medicamento, falta de prescrição ou evolução médica.

12.2.2.10. A solução deve possuir controles operacionais para atuar na melhoria con�nua da assistência e
segurança do paciente, bem como, na redução dos riscos da equipe mul�disciplinar;

12.2.2.11. A solução deve reconhecer uma resposta de um determinado documento no Sistema de Gestão
Hospitar (SoulMV), para  enviar alertas para equipe assistencial , como protocolo de TEV, protocolo de Sepse, ou até
mesmo de uma evolução;

12.2.2.12. A solução deve alertar sobre os riscos por falta de terapia, avaliando os resultados dos exames, como
exemplo: Contagem de Plaquetas + Bilirrubinas + Lactato + Crea�nina + Glicemia + Bicarbonato, e alerta
quando necessário o profissional responsável pelo tratamento sobre os riscos de sepse e da falta de tratamento;

12.2.2.13. A CONTRATADA deverá fornecer uma equipe de especialistas que atuam no Monitoramento e devem
interagir diretamente com os profissionais da operação, conforme descrito no item 3.5. e, quando necessário,
contactar a central local para dirigir-se ao departamento onde ocorre o evento;

12.2.2.14. A solução deve promover alerta de risco nos processos através de análise dos eventos, iden�ficar a
causa raiz do problema e enviar relatórios com planos de ação para correção e eliminação do problema pelos
gestores;

12.2.2.15. A solução deve promover a geração de relatório técnico com orientações incluídas no Monitoramento
aos gestores do IGESDF para nortear na tomada de decisão e na solução do problema e iden�ficação da causa raiz.

12.2.2.16. A solução deve analisar dos processos definidos pelo IGESDF, u�lizando tecnologia e experiência
humana de especialistas para gerar as correlações, discernimento (Insight) necessários para propor mudanças,
mesclando pensamentos Sistémicos e Analí�cos.

12.2.2.17. A solução deve trabalhar a par�r do controle de SLA´s (níveis de serviços ) com porcentagem de 0% a
100%  para os indicadores e alertas dos módulos existentes, envolvendo as a�vidades contribuindo na iden�ficação
de anormalidades, com alertas de riscos, bem como sugerindo melhorias aos atos de gestão hospitalar.



12.2.2.18. A solução deve monitorar em tempo real as ro�nas operacionais, iden�ficando os desvios dos
padrões estabelecidos e realiza a comunicação imediata da ocorrência para que haja as correções necessárias .

12.2.2.19. A solução deve apoiar no processo decisório, através de modelos matemá�cos,  para permi�r  o uso
de algoritmos e técnicas de o�mização combinatória na busca por soluções. 

12.2.2.20. A solução deve ser aplicada as todas unidades de saúde gerenciadas pelo IGESDF, em suas várias áreas
e níveis, a qualquer momento, bem como a funções, a�vidades e projetos específicos;

12.2.2.21. Fazer gestão é reconhecer o que é importante e entender a existência de uma relação intrínseca entre
o modelo assistencial e o econômico. Comumente, os gestores têm conhecimento dessa relação, porém, com a
operação diária, acabam por permi�r que funcionem separados e o resultado é a ineficiência de ambos modelos;

12.2.2.22. Ao reconhecer a relação entre assistência e finanças, surge a necessidade de buscar o equilíbrio entre
áreas, a melhoria da gestão nos centros de resultados tem potencial de apresentar melhores margens;

12.2.2.23. Apesar do inves�mento em tecnologia, sem processos e controles adequados nas áreas produ�vas, há
ineficiência que se torna impedi�vo a evolução da operação;

12.2.2.24. A gestão deve ser o princípio básico das ins�tuições de saúde, e por meio do monitoramento con�nuo,
com uso de ferramentas automa�zadas capazes de indicar ações necessárias para correção, na direção dos padrões
de alto desempenho, possibilitando novos modelos de negócio inovadores que tem como meta apoiar o surgimento
de uma nova era da Saúde;

12.2.2.25. Embora a prá�ca de gestão de riscos tenha sido desenvolvida ao longo do tempo e em muitos setores
a fim de atender às necessidades diversas, a adoção de processos consistentes em uma estrutura abrangente pode
ajudar a assegurar que o risco seja gerenciado de forma eficaz, eficiente e coerentemente ao longo de uma
organização;

12.2.2.26. A abordagem genérica descrita nesta Norma fornece os princípios e diretrizes para gerenciar qualquer
forma de risco de uma maneira sistemá�ca, transparente e confiável, dentro de qualquer escopo e contexto;

12.2.2.27. Por este mo�vo, é necessário contar com uma equipe composta por profissionais experientes, com as
competências necessárias. Apoiados por um uma ferramenta computacional de monitoramento de riscos, e gestão
de performance de desempenho, afim de propor melhorias con�nuas de forma a permi�r o a�ngimento de alta
performance.

12.2.2.28. Ajudar os setores do Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF a a�ngir alta
performance na gestão do seu negócio, iden�ficando ineficiência na operação das áreas e recomendando as ações
necessárias para correção;

 

13. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA    

 

13.1. Para fins de habilitação ao certame, os concorrentes terão de sa�sfazer os requisitos rela�vos à
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e outras
exigências complementares con�das neste Elemento Técnico, logo após a aceitação da proposta e será apresentado
conforme descrito no Anexo IV (Check List).

13.2. Rela�va à Habilitação Jurídica:

13.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

13.2.2. Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente inscrito, em se tratando de
sociedades empresárias e, quando for o caso, ata de eleição dos gestores;

13.2.3. Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respec�va;

13.2.4. Cer�dão de inscrição do Ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada da ata de eleição
da diretoria em exercício; 

13.2.5. Rela�va à Regularidade Fiscal:

13.2.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

13.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, rela�vo ao domicílio
ou sede do fornecedor, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;



13.2.8. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e à Dívida A�va da União, mediante
apresentação de cer�dão conjunta emi�da pela Secretaria da Receita Federal SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) com informações da situação do sujeito passivo quanto aos tributos administrados pela SRF e à
Dívida A�va da União;

13.2.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da Lei;

13.2.10. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social e ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais ins�tuídos por lei, mediante a apresentação
de:

13.2.10.1. Cer�dão Nega�va de Débito (CND), comprovando a inexistência de débito junto ao Ins�tuto Nacional
de Seguro Social – INSS, ou documento equivalente que comprove sua regularidade; e

13.2.10.2. Cer�ficado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço – FGTS, ou
documento equivalente, que comprove sua regularidade.

13.3. Rela�va à Qualificação Econômico-Financeira:

13.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;

13.3.2. O fornecedor terá sua situação financeira avaliada, com base na obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (> 1), resultantes da aplicação das seguintes
fórmulas:

         A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = --------------------------------------------------------------;

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 
                              A�vo Total

SG = ----------------------------------------------------------------; e
           Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

         
            A�vo Circulante
LC = -------------------------------;  

           Passivo Circulante
 

13.3.3. As empresas que apresentarem resultado menor do que 01 (um) em qualquer um dos índices
referidos no subitem anterior deverá comprovar que possuem patrimônio líquido mínimo, correspondente a 10% do
valor total do(s) item(ns) considerado(s) vencedor(es);

13.3.4. O disposto no subitem anterior aplica-se, igualmente, quando não for possível a verificação dos índices
por meio do SICAF;

13.3.5. O fornecedor registrado no SICAF terá sua situação financeira avaliada automa�camente pelo sistema,
com base nas fórmulas acima;

13.3.6. Cer�dão Nega�va de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação Judicial ou
Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Jus�ça Comum, Jus�ça Federal e Jus�ça
do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa �sica ou jurídica, nos úl�mos cinco anos, contados da publicação
do Elemento Técnico;

13.3.7. A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista dos
fornecedores será verificada, online, no SICAF, após a análise, julgamento e aceitabilidade da proposta;

13.4. Da Comprovação da Qualificação Técnica

13.4.1. Para comprovação da qualificação técnica deverão ser apresentados os seguintes documentos:



As empresas, rela�vamente à qualificação técnica, deverão apresentar atestado de capacidade
técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a prestação de serviços de
monitoramento para Sistema de Prontuário Eletrônico.     

13.4.2. Os atestados deverão ser emi�dos em papel �mbrado e conter:

13.4.2.1. Razão Social, CNPJ e Endereço Completo da Empresa Emitente;

13.4.2.2. Razão Social da CONTRATADA;

13.4.2.3. Número e vigência do contrato se for o caso;

13.4.2.4. Objeto do contrato;

13.4.2.5. Local e Data de Emissão;

13.4.2.6. Iden�ficação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico);

13.4.2.7. Assinatura do responsável pela emissão do atestado;

13.4.3. Devem ser originais ou auten�cados, se cópias, e legíveis.

13.5. No caso de apresentação de atestado de empresas privadas, não serão considerados aqueles
apresentados por empresas par�cipantes do mesmo grupo empresarial da CONTRATADA. Serão consideradas como
de mesmo grupo, empresas controladas pela CONTRATADA, ou que tenham pelo menos uma pessoa �sica ou jurídica
que seja sócia da empresa emitente e da CONTRATADA; e

13.6. Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica e operacional, desde que
reste demonstrada a execução concomitante dos contratos.

 

14. GARANTIA DO SERVIÇO

 

14.1. Deve estar prevista na proposta a garan�a técnica por parte do fabricante pelo período da duração da
vigência do contrato, contado a par�r do recebimento defini�vo do equipamento ou so�ware;

14.2. A CONTRATADA deverá descrever em sua proposta os termos da garan�a técnica oferecida pelo
fabricante, incluindo o part number da garan�a ofertada, fornecendo também, em momento oportuno, o número de
contrato individual junto ao fabricante;

14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos/so�wares serão executados somente e exclusivamente onde
se encontram (ON-SITE);

14.4. A garan�a do fabricante deve possuir, no mínimo, as seguintes caracterís�cas, durante todo seu
período de vigência:

14.4.1. Reposição de peça ou equipamento defeituoso;

14.4.2. O item subs�tuído deverá ser novo, de primeiro uso e de modelo igual ou superior ao danificado, e
deverá ser enviado pelo fabricante – às suas expensas – para o endereço registrado da CONTRATANTE, passando à
propriedade desta e imediatamente sendo incluído no contrato de manutenção vigente em subs�tuição ao
equipamento danificado; adicionalmente, o equipamento subs�tuído deverá ser re�rado pela CONTRATADA ou
enviado ao fabricante, que arcará com as despesas, em até 5 dias úteis;

14.5. Correção de erro de so�ware sem ônus para a CONTRATANTE em até 5 dias úteis, caso a correção
demande mais tempo enviar uma es�ma�va de tempo para correção;

14.6. Garan�a da atualização do so�ware, sistema operacional ou firmware, provendo o fornecimento de
novas versões por necessidade de correção de problemas ou por implementação de novas caracterís�cas;

14.7. Acesso ao serviço de assistência técnica do fabricante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana;

14.8. Os chamados deverão ser atendidos por engenheiros cer�ficados e especializados do quadro de
funcionários do fabricante, em português;

14.9. Acesso seguro 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, por parte da CONTRATANTE,
u�lizando-se de código individual, a ferramentas de autosserviço no sí�o do fabricante, que permitam o diagnós�co
e sugestões de solução de problemas quando possível;

 



15. SERVIÇOS

 

15.1. Instalação e configuração deverão ser concluídas em até 30 dias corridos após a entrega da(s) solução;

15.2. Deverá ser realizada uma reunião de alinhamento online ou on-site para discu�r os processos da
instalação;

15.3. A CONTRATADA deverá fornecer documentação completa dos procedimentos de instalação e
configuração dos componentes da solução no ambiente de TI da ins�tuição;

15.4. As a�vidades de instalação e configuração da solução devem ser realizadas localmente no site da
CONTRATANTE a menos que seja acordado diferente entre as partes;

15.5. Deverá ser elaborado um plano de execução, incluindo o cronograma de todas as a�vidades a serem
realizadas;

15.6. A CONTRATADA deverá fornecer a úl�ma versão disponível das licenças de uso dos so�wares
ofertados, observando as caracterís�cas, condições, quan�dades e especificações constantes neste Elemento
Técnico;

15.7. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o frete, transporte, seguro e demais custos
advindos da entrega dos produtos;

15.8. A CONTRATADA será responsável pela implantação, integração, configuração e testes de todos as
soluções adquiridas;

15.9. A implantação compreende a�vidades como:

15.9.1. Instalação de todos equipamentos e so�wares ofertados;

15.9.2. Instalação do sistema operacional em sua úl�ma versão estável;

15.9.3. Instalação de licenças, caso necessário;

15.9.4. Configuração de Alta Disponibilidade;

15.9.5. Configuração de iden�ficação de usuário;

15.9.6. Configuração de armazenamento e logs;

15.9.7. Configuração das polí�cas de segurança de acesso; e

15.9.8. Testes de validação da instalação e configuração.

 

16. SUPORTE TÉCNICO

 

16.1. Os indicadores adotados para os serviços técnicos especializados serão:

16.1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o canal de suporte técnico, por meio de serviço telefônico, por
no mínimo, 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, incluindo dias úteis, finais de semana e
feriados), por meio de um número 0800 (zero oitocentos) a um Centro de Atendimento por Voz, com atendimento,
obrigatoriamente em língua portuguesa, falada no Brasil, devendo operar, 24 horas por dia e sete dias por semana.
Além desses canais, a CONTRATADA deverá disponibilizar outros canais de suporte técnico, tais como correio
eletrônico e/ou chats;

16.1.2. O serviço ofertado pela CONTRATADA terá validade pelo prazo de vigência do contrato;

16.1.3. O serviço de suporte técnico da CONTRATADA deverá ser executado dentro dos padrões de
qualidade, disponibilidade e desempenho es�pulados a seguir:

16.1.3.1. Nível de Acordo de Serviço: 24x7; e

16.1.3.2. Suporte de hardware nas instalações �sicas ("On-Site").

16.1.4. Os serviços de suporte técnico devem estar em conformidade com as seguintes caracterís�cas:

16.1.4.1. Possibilidade de realização de diagnós�co de problemas e suporte remotos.



16.1.4.2. Atendimento telefônico direto por especialistas da área técnica.As peças e mão-de-obra deverão estar
inclusas no serviço; e

16.1.4.3. Deverá ser realizado por profissional devidamente cer�ficado pela fabricante da solução ofertada.

16.1.5. Acesso a informações e serviços eletrônicos de suporte, tais como:

16.1.5.1. Site de suporte onde os técnicos de TI da CONTRATADA possam obter informações sobre so�ware e
documentações, abertura e acompanhamento de chamados;

16.1.5.2. O chamado aberto junto à CONTRATADA, após fechado, poderá ser reaberto, se necessário a qualquer
momento fazendo referência ao número original de iden�ficação da chamada; e

16.1.5.3. Considera-se suporte técnico On-Site as a�vidades que devem ser executadas de forma presencial e
acompanhadas por funcionário da CONTRATANTE.

 

17. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

 

17.1. A transferência de tecnologia tem o obje�vo de auxiliar a CONTRATANTE na internalização do
conhecimento técnico e operacional da solução descrita neste Elemento Técnico, devendo ser entregue na forma
de treinamentos de até 5 turmas de no máximo 10 pessoas com duração de 20 horas e treinamento da equipe de TI
do IGESDF a ser realizado na cidade de Brasília/DF;

17.2. A CONTRATADA fica responsável pela apresentação de um cronograma de repasse do conhecimento
técnico e operacional da solução desenvolvida a ser aprovado pela CONTRATANTE;

17.3. O treinamento se dará por meio presencial, nas instalações da CONTRATADA, obrigatoriamente na
cidade de Brasília/DF.

17.4. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATANTE convocará, por meio dos gestores do Contrato, a
reunião inicial, cuja pauta observará pelo menos:

17.4.1. Presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o preposto;

17.4.2. Prazos para realização do repasse de conhecimento e material didá�co;

17.5. O início da prestação do serviço de treinamento se dará após o levantamento inicial de turmas por
parte da CONTRATANTE, a ser comunicado à CONTRATADA, por meio do seu preposto;

17.6. Cada turma será solicitada pela CONTRATANTE por meio de e-mail ou aprovação de cronograma
previamente apresentado;

17.7. A turma deverá possuir no máximo 10 (dez) alunos inscritos;

17.8. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo material impresso,  didá�co, em
português e documentação necessárias à perfeita compreensão da solução instalada;

17.9. A documentação deverá ser entregue no mínimo 2 (dois) dias antes do primeiro dia da realização do
treinamento, contemplando as caracterís�cas, funcionamento das tecnologias, serviços relacionados e outros
recursos u�lizados;

17.10. A transferência de conhecimento deverá ser preferencialmente ministrada em horário comercial (8h às
18h) e em dias úteis, podendo ser excepcionalmente prestado em horário e datas alterna�vas, a pedido da
CONTRATANTE;

17.11. A transferência de conhecimento deverá ser ministrada em língua portuguesa por instrutor cer�ficado
pelo fabricante da solução. Tais exigências são relevantes em função da necessidade de se ter um profissional que
conheça profundamente a solução a ser implementada, que não apresente conteúdo aquém do demandado ou que
apresente informações erradas e indique configurações incorretas que ponham em risco o equipamento e o
ambiente tecnológico da CONTRATANTE;

17.12. A qualquer tempo, o Fiscal do Contrato poderá solicitar comprovação de qualificação técnica de
qualquer profissional que esteja atuando no contrato, podendo solicitar sua subs�tuição em caso de
desconformidade com as exigências feitas. A subs�tuição dos profissionais indicados durante a execução do contrato
somente será permi�da por outros com qualificações iguais ou superiores às  exigidas neste Elemento Técnico e após
aprovação pela equipe da CONTRATANTE;



17.13. Todo material entregue será de propriedade da CONTRATANTE e poderá ser reproduzido sem nenhum
ônus ou necessidade de permissão;

17.14. A CONTRATADA, previamente à realização do treinamento, deverá elaborar e submeter para
apreciação, análise e aprovação da CONTRATANTE a ementa do treinamento com os temas a serem abordados
durante sua realização;

17.15. A CONTRATADA expedirá cer�ficado de conclusão aos alunos que cumprirem os requisitos de
aprovação e/ou aproveitamento estabelecidos;

17.16. O cer�ficado de conclusão deverá conter o nome do aluno, conteúdo programá�co, carga
horária, data de início e conclusão do curso;

17.17. A frequência do corpo discente e docente deverá ser comprovada;

17.18. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer situação, fato ou evento
que impeça ou interrompa a execução do treinamento, para que sejam realizados os ajustes necessários ao alcance
dos obje�vos educacionais;

17.19. Nesse caso, verificado que os obje�vos pedagógicos não foram alcançados, o treinamento deverá ser
refeito sem ônus para a Administração;

17.20. Todos os encargos e despesas para realização do treinamento serão de responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive aquelas decorrentes da eventual repe�ção do treinamento insa�sfatório;

17.21. O serviço estará apto a ser faturado pela CONTRATADA após a elaboração de relatório conclusivo que
ateste o cumprimento dos requisitos de execução do treinamento e homologação da ordem de serviço de
treinamento por parte do Fiscal do Contrato;

17.22. Em caso de interrupção, por mo�vos alheios à CONTRATANTE, e não se configurar hipótese para o
refazimento do treinamento, não haverá qualquer pagamento; e

17.23. Em caso de haver interrupção mo�vada pela CONTRATANTE, haverá pagamento proporcional às horas
ministradas até o momento da interrupção.

 

18. SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA

 

18.1. Após a entrada em operação da solução descrita neste Elemento Técnico, iniciar-se-á o
acompanhamento de forma presencial na sede da CONTRATANTE;

18.2. O período de operação assis�da será de 4 (quatro) semanas, contabilizados em horas úteis em
horário comercial (8h-18h), e tem como obje�vo minimizar todo e qualquer impacto que possa ocorrer no uso da
nova solução, através do acompanhamento dos técnicos da CONTRATADA, de modo a responder de forma rápida e
asser�va, questões como:

18.2.1. Correção de erros;

18.2.2. Solução de dúvidas dos usuários, gestores e de TI;

18.2.3. Verificação do desempenho, o�mização e disponibilidade da Solução;

18.2.4. Atualização da documentação e scripts;

18.2.5. Auxílio a equipe da CONTRATANTE no acompanhamento de segundo e terceiro nível; 

18.2.6. Auxilio nas ações necessárias para estabilização da solução;

18.3. A operação assis�da abrange todo o ambiente de execução, incluindo todos os so�wares e hardwares
de apoio fornecidos pela CONTRATADA;

18.4. Durante o período , deve ser alocado na sede da CONTRATANTE, profissionais que tenham
acompanhado todo o processo de implantação do projeto, para facilidade de comunicação e agilidade no
atendimento;;

18.5. O conjunto de a�vidades que envolvem esta etapa serão executados, obrigatoriamente, in loco, ou
seja, na sede da CONTRATANTE, durante todo o período es�pulado para esta fase. Entretanto, o período e a
quan�dade de profissionais da CONTRATADA alocados para esta a�vidade, poderá sofrer alterações conforme o
andamento do projeto e anuência da equipe técnica;



18.6. O formato de execução desta a�vidade, só poderá ser alterado de presencial para qualquer outro
formato, com a autorização da CONTRATANTE, por intermédio de seus agentes responsáveis pelo projeto;

18.7. A responsabilidade pela gestão de seus funcionários, como também todos os custos envolvidos neste
processo (exemplo: diárias, deslocamentos, hospedagens, alimentação etc.) e demais requisitos necessários para
esta a�vidade, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

18.8. A operação assis�da deverá ser prestada, preferencialmente, em horário comercial;

18.9. Fora deste horário, apenas se agendado pela CONTRATANTE.

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

 

19.1. Os critérios da entrega e do recebimento estão previstos no item 21 deste Elemento Técnico;

19.2. A fiscalização ficará a cargo da Gerência de Sistemas de Informação, conforme descrito no item 27
deste Elemento Técnico;

19.3. Poderá o IGESDF revogar o presente Elemento, no todo ou em parte, por conveniência  administra�va
e interesse público devidamente jus�ficado, sem que caiba ao Fornecedor direito à indenização, salvo em caso de
dano efe�vo disso resultante e na forma da lei.

19.4. O IGESDF poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou jurídicos exarados por empregado/comissão
devidamente cons�tuídos, para embasar sua decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta;

19.5. O Fornecedor é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações prestadas e dos
documentos apresentados, bem como no fornecimento/execução do objeto deste Elemento Tecnico. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele con�das implicará a imediata
desclassificação da Seleção de Fornecedores que o �ver apresentado, ou, caso tenha sido vencedora, na rescisão do
contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

19.6. É facultado ao IGESDF, em qualquer fase da Seleção de Fornecedores, promover diligências com vistas
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente na proposta.

19.7. O Fornecedor in�mado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo
determinado pelo IGESDF, sob pena de desclassificação/inabilitação;

19.8. O não atendimento das exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
Fornecedor, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;

19.9. As normas que disciplinam este Ato Convocatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os fornecedores, desde que não comprometam os interesses do IGESDF e a finalidade e a segurança
da contratação;

19.10. As decisões referentes a este processo de Seleção de Fornecedores poderão ser comunicadas aos
Fornecedores via Sistema Eletrônico, por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
outros meios estabelecidos no Regulamento de Compras e Contratações do IGESDF;

19.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste Ato Convocatório
será o da cidade de Brasília - DF;

19.12. O Fornecedor deverá comunicar ao IGESDF todas as alterações porventura ocorridas nos dados
cadastrais para atualização; e

19.13. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do
fornecedor e/ou do detentor, sujeitando-o as penalidades previstas no Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF e no contrato.

 

20. DA PROVA DE CONCEITO

 

Para fins de avaliação e análise da solução a serem entregues e de sua consonância com as
especificações con�das no Elemento Técnico, o(s) fornecedor(es) que ofertar (em) o MENOR PREÇO GLOBAL,



classificado(s) com a melhor oferta, poderá ser convocada pela comissão de compras do IGESDF para realização de
prova de conceito – POC.

 

21. CONDIÇÕES DE ENTREGA

 

21.1. Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento defini�vo do objeto, o local de
entrega para fornecimento poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para
entrega constará na Ordem de Fornecimento.

21.2. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas no item 14.1 deste
Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

21.3. Os equipamentos/serviços deverão ser entregues/prestados no endereço SHMS – ÁREA ESPECIAL -
QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09h00min as 17h00min horas, conforme local
indicado na ordem de fornecimento.

21.4. O prazo para entrega dos produtos e/ou so�wares serão de 30 (trinta) dias corridos, após assinatura
do contrato.

21.5.  

LOTE  ITEM DESCRIÇÃO   PRAZOS  

01

01 Aquisição de solução de monitoramento 30 dias corridos

02 Suporte Técnico On-Site (sob demanda) 30 dias corridos

03 Treinamento de repasse de conhecimento 30 dias corridos após a instalação.

 

22. VIGÊNCIA

22.1. O contrato deverá entrar em vigor na data de sua assinatura com duração de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, tudo em conformidade com o disposto nos Art. 29 do
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal -
IGESDF, RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019.

22.2. O critério de prorrogação contratual aqui estabelecido observa os termos do Art. 33 e 34 - Parágrafo
1º e 2º, do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal - IGESDF, RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019 que subsidiam este tratamento a ser adotado para os serviços
que se enquadram como de natureza con�nua no âmbito do IGESDF.

22.3. A vigência do Contrato necessita estender-se por mais de um exercício financeiro, a fim de garan�r a
con�nuidade de a�vidades essenciais e evitar contratações ro�neiras e an�econômicas.

 

23. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

 

23.1. Após parecer técnico, o critério de julgamento a ser u�lizado para a classificação das propostas será o
de menor preço global.

 

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

24.1. Cumprir fielmente as condições e exigências con�das neste Elemento Técnico;



24.2. Manter responsável pela supervisão permanente dos serviços prestados, durante todo o período de
vigência do contrato, com poderes de representante legal e um subs�tuto para tratar de todos os assuntos
relacionados ao contrato, sem ônus adicional para o IGESDF;

24.3. Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes,
fiscalização essa que se dará independentemente da que será exercida pelo IGESDF;

24.4. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Elemento Técnico, tais como impostos, taxas,
contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades,
sem qualquer ônus adicional ao IGESDF;

24.5. Comunicar à equipe de fiscalização do contrato, formalmente, quando verificar quaisquer condições
inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do
contrato;

24.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela equipe de fiscalização do contrato,
obrigando-se a responder no prazo de até 5 (cinco) dias após a solicitação do esclarecimento, bem como dar ciência
ao IGESDF, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quanto a execução do Instrumento
Contratual;

24.7. Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes ou
seus prepostos venham porventura ocasionar ao IGESDF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a
execução dos serviços, devendo, nesses casos, o IGESDF abater o valor correspondente dos pagamentos devidos;

24.8. Responsabilizar-se pelo ônus decorrente de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra o IGESDF,
procedentes da prestação dos serviços do objeto desta contratação;

24.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem ví�mas seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do IGESDF;

24.10. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas do IGESDF;

24.11. Subs�tuir de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada inconveniente pelo
IGESDF;

24.12. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigida no
Elemento Técnico, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições
federais e outras legalmente exigíveis;

24.13. Manter durante a vigência contratual informações atualizadas quanto ao endereço, razão social e
contatos;

24.14. Atender às solicitações do IGESDF, de acordo com as especificações técnicas, procedimentos de
controle administra�vo e cronogramas �sicos que venham a ser estabelecidos, ou quaisquer outras solicitações
inerentes ao objeto do elemento técnico;

24.15. Refazer, por sua conta, os serviços rejeitados pelo IGESDF;

24.16. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo IGESDF quanto à execução das
a�vidades previstas;

24.17. Proibir a veiculação de publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto do contrato, salvo
se houver prévia autorização da administração do IGESDF;

24.18. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento
compa�veis com os serviços a serem realizados, apresentando, quando solicitado pelo IGESDF, as comprovações
necessárias;

24.19. Submeter às decisões e os documentos técnicos dos projetos à aprovação da área de Tecnologia da
Informação e Comunicação do IGESDF;

24.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência
social e normas regulamentadoras da medicina e segurança do trabalho;

24.21. Adequar os seus recursos humanos e materiais visando atender as demandas solicitadas pelo IGESDF
na medida em que não existe compromisso na distribuição uniforme das demandas ao longo do contrato; 



24.22. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados
referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

24.23. Entregar ao IGESDF todos os arquivos, versões finais de produtos, documentos e quaisquer outros
artefatos produzidos. A ausência de qualquer item acarretará aplicação das sanções administra�vas;

24.24. Assinar o contrato em até cinco dias úteis a par�r da convocação do IGESDF; e

24.25. Seguir o Regimento Interno do IGESDF no que se diz respeito a ro�nas, segurança no trabalho entre
outros regulamentos per�nentes para o desenvolvimento do objeto contratado.

 

25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

25.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser prestado o serviço;

25.2. Autorizar o pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da prestação de serviço desde que observadas às
normas de segurança do IGESDF;

25.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

25.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, no�ficando a CONTRATADA por escrito da
ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

25.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da execução dos serviços, no prazo e condições estabelecidas
no presente Elemento Técnico;

25.6. Fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da a�vidade da CONTRATADA, encaminhando
os documentos necessários à adequada realização dos serviços; e

25.7. No�ficar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias.

 

26. VISITA TÉCNICA

 

26.1. É permi�do a realização de visita técnica, para conhecer as caracterís�cas/peculiaridades do local da
prestação dos serviços, bem como do processo de trabalho e contextualizar o sistema de disponibilização do objeto
descrito neste Elemento Técnico.

26.2. Esta visita é faculta�va, mas a empresa par�cipante que abdicar de fazê-la, não poderá alegar, depois,
em fase de execução, desconhecimento acerca da natureza dos serviços e das condições de executá-los com
segurança e qualidade. O dia e a hora da visita poderão ser agendados, em horário comercial, até o segundo dia
ú�l antes da data fixada, pelo e-mail  compras.servicos@igesdf.org.br . Será expedido atestado de visita às empresas
que a realizarem pela Gerência de Sistemas – GESIN do IGESDF

 

27. FISCALIZAÇÃO

 

27.1. A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Gerencia de Sistemas
da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal – IGESDF

 

28. PAGAMENTO

 

28.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito bancário em conta corrente,
contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade responsável.



28.2. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o Fornecedor não deverá fazer a
emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

28.3. Quanto ao pagamento elencado na tabela do objeto do contrato, item 1, lote 1, (item 01), referente à
disponibilização da infraestrutura da sala de situação descrita no item 4, será efetuado em uma única parcela após a
assinatura do contrato, conforme descrito no item 28.1.

28.4. Quanto aos demais itens descritos na tabela do objeto do contrato, item 1, lote 1, (itens 02 a 11), o
pagamento será efetuado na vigência do contrato, dividido em 12 parcelas.

 

29. PENALIDADES

 

29.1. O atraso injus�ficado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente Elemento Técnico,
sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas nos ar�gos 41, 42 do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF - RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019, às seguintes multas:

29.2. a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite  de 30 (trinta) dias;

29.3. b) 10% (dez por cento), cumula�vamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias,
podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de par�cipar de novas cotações com este Ins�tuto.

29.4. No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas neste Elemento
Técnico, a CONTRATANTE deverá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções administra�vas, segundo a gravidade da
falta come�da:

29.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos;

29.4.2. A penalidade de advertência será aplicada pelo IGESDF, mediante comunicado;

29.4.3. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato por dia até o trigésimo
dia de atraso injus�ficado. A multa prevista nesta alínea será dividida por 24 (fração hora) e cobrada por hora,
quando se tratar de atrasos injus�ficados referentes a solução das ocorrências previstas na tabela de nível de serviço
presente neste Elemento Técnico, limitando-se a 15% no total, na seguinte forma:

 

PRIORIDADE DESCRIÇÃO FRAÇÃO HORA
COBRADA ATÉ

0
Ocorrência de alto impacto:

Aplicação indisponível; Banco de dados corrompido; Dados gerados pelo
aplica�vo.

12 horas

1

Ocorrência de médio impacto:

Aplicação instável ou parcialmente indisponível, havendo erro no
funcionamento de uma ou mais funcionalidade, sem geração de dados,

sem possibilidade de solução de contorno na espera da resolução do
problema.

48 horas

2

Ocorrência de baixo impacto:

Aplicação instável ou parcialmente indisponível, havendo erro no
funcionamento sem geração de dados errados, com possibilidade de  solução
de contorno na espera da resolução do problema; Dúvidas sobre a u�lização

da aplicação.

72 horas

 

29.5. A recusa injus�ficada da empresa vencedora em receber o Instrumento Contratual caracteriza
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas;



29.6. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automa�camente descontada da fatura a que
fizer jus. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-á concedido o prazo de 05
(cinco) dias úteis contados de sua in�mação para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo não sendo
efetuado o pagamento, proceder-se-á a cobrança judicial da mesma;

29.7. O pagamento da multa que trata o item anterior deverá ser depositado em banco, em nome do
Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF no prazo estabelecido neste Elemento Técnico;

29.8. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior,
devidamente jus�ficada e comprovada, a juízo do IGESDF;

29.9. As multas previstas neste Chamamento não eximem a interessada/vencedora da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao IGESDF;

29.10. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos imediatamente subsequentes à sua aplicação;

29.11. Suspensão temporária de par�cipar em Ato Convocatório e impedimento de contratar com o IGESDF,
pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

29.12. As penalidades de suspensão temporária e impedimento de contratar serão aplicadas pelo IGESDF;

29.13. No caso de aplicação das penalidades previstas no item anterior, será concedido prazo de 10 (dez) dias
úteis para apresentação de recurso;

29.14. As sanções previstas no presente item não afastam eventuais outras sanções ou medidas
administra�vas previstas na legislação aplicável; e

29.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor, observando-se o procedimento previsto no Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF
-  Resolução CA/IGESDFDF Nº 01/2019.
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