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APÊNDICE I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1

SOBRE O SOFTWARE LICENCIADO:

O sistema deverá ser compatível com plataforma Windows nas versões atuais: 7, 8, 10 e Server tanto
X86 como X64. Deve ser acessível através das plataformas Windows, Mac, Linux, Android e iOS.
Especificações mínimas obrigatórias estão descritas a seguir:

1.1
O software deverá ser um aplicativo web via extranet e via intranet, com informações
armazenadas em Data-Center Especializado;
1.2
O acesso ao sistema deverá ser realizado por meio de senhas individuais criadas pelos níveis
de hierarquia (TARM, Médico, Rádio Operador, Equipe de Atendimento/Ambulância, Escala de
equipe, Hospital, Apoio, Administrador, Consultas de relatórios, Monitor e Controle de frota), onde o
nível Hospital terá acesso somente aos chamados que tiverem a referida instituição como origem ou
destino e o nível Apoio terá acesso somente aos chamados que tiverem a solicitação de apoio do
referido órgão;
1.3
A autenticação deverá ser feita confrontando as credenciais do usuário em banco de dados
próprio do sistema;
1.4
A senha do usuário deverá possuir no mínimo 8 caracteres e deverá ser armazenada em
banco de dados de forma criptografada, através dos algoritmos MD5;
1.5
Em caso de 3 tentativas falhas de autenticação o sistema deverá identificar como tentativa
de invasão, registrar data e hora, o endereço IP e o nome de usuário de todas as tentativas de acesso
falhas, e apresentar sistema redundante de autenticação por confirmação do CPF do usuário para
prosseguir com a autenticação;
1.6
O sistema deverá registrar data e hora, o endereço IP e o nome de usuário de todos os
acessos;
1.7
Deverá possuir mecanismo de segurança para bloqueia a senha do usuário após 3 tentativas
malsucedidas de login utilizando o sistema redundante com confirmação do CPF;
1.8
Deverá possuir no mínimo 1 usuário de nível Administrador, com acesso a todas as
funcionalidades do sistema;
1.9
O usuário com nível Administrador deverá ser capaz de cadastrar e definir o nível de acesso
aos recursos do sistema para quantos usuários forem necessários;
1.10 Deverá permitir ao usuário com nível Administrador a suspensão e o cancelamento do acesso
de qualquer usuário rapidamente;
1.11 Deverá realizar logout automático de usuário depois de 20 minutos de inatividade no uso da
aplicação;
1.12 Deverá permitir configuração para desativar a senha do usuário após um tempo sem uso do
sistema;
1.13 Deverá possuir proteção contra-ataques XSS, através de mecanismo que garanta a origem da
requisição de cliente, caso o sistema ou parte dele faça uso do protocolo HTTP;
1.14 Deverá possuir proteção contra-ataques de injeção de código SQL em todas as
funcionalidades do sistema;
1.15 O sistema deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, a exceção dos dias que serão publicadas novas versões do
sistema e/ou banco de dados, as quais deverão ser previamente comunicadas aos usuários.
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2
O SOFTWARE DEVERÁ CONTROLAR A ENTRADA DE INFORMAÇÕES E TODO
O FLUXO DO PROCESSO DO ATENDIMENTO
O atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica onde registrará no software todas as
informações básicas que sejam pertinentes à solicitação.
Após concluir o atendimento, se houver necessidade de Regulação Médica, o chamado será
automaticamente encaminhado ao Médico Regulador, que irá registrar a regulação médica e definirá
o tipo de ação (com ou sem intervenção) permitindo tomadas de ação de acordo com a necessidade
de atendimento.
Quando houver necessidade de envio de uma Unidade Móvel de Atendimento, esta solicitação será
encaminhada automaticamente aos Rádios Operadores priorizando os chamados de acordo com a
regulação médica aplicada e com todas as informações registradas até o momento, após isso estes
iniciarão o processo de envio da unidade que efetuará o atendimento.
Ao ser registrada, pelo sistema, a chegada da viatura ao local, o software deverá encaminhar
automaticamente o chamado a equipe de atendimento ficando assim disponível para o Médico
Regulador e para Equipe de Atendimento/Ambulância para que se possa registrar os dados da cena.
3
O SISTEMA DEVERÁ SER MODULAR, PERMITIR CONFIGURAR A ADEQUAÇÃO
DAS TELAS DE ACORDO COM A ROTINA E DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELOS
ÓRGÃOS COMPETENTES (permitir alterações ao longo do processo);
Todos os tempos de registro de ações deverão ser controlados para medição do
tempo resposta de atendimento. Esse registro deverá ser realizado automaticamente pelo
Sistema e não poderá sofrer alterações manuais.
A solução deverá possuir teste de consistência dos dados de entrada dos campos do
sistema, como por exemplo, CPF, datas, campo numérico, ou somente alfabético.
O Sistema deverá permitir a duplicação de um chamado já digitado que esteja dentro
de um período de 24 horas da abertura do chamado. Esse recurso deve estar disponível nos
módulos de Interface Inicial e de Consulta e deve facilitar o atendimento no caso de
reincidência, nova solicitação e atendimento de múltiplas vítimas.
O Sistema não deverá permitir a duplicação de chamados abertos como Trote,
Engano ou Informação.
O Sistema não deverá permitir acesso simultâneo a chamados em atendimento nos
módulos de Regulação Médica, de Rádio Operação e de Registro de Cena, informando qual
usuário está operando aquele chamado. O sistema deverá ainda possuir:
a)
Completa segurança com backup diário e "Snapshot" do Servidor de no máximo 12
horas em 12 horas;
b)
Interface simples e intuitiva;
c)
O software deverá ser acessível e operacionalizável em qualquer Dispositivo Móvel
(Smartphones, Tablets e Netbooks) conectado à internet.
4

O SISTEMA DEVE TER OBRIGATORIAMENTE OS SEGUINTES MÓDULOS:

4.1 Módulo de Interface Inicial
No módulo de Interface Inicial e deverá conter as seguintes funcionalidades:
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4.1.1 Para cada nível de acesso, a tela principal deve se autoajustar com as informações
pertinentes ao nível;
4.1.2 Controle informativo e gráfico de remoção dos pacientes das últimas 12 horas, podendo
recolher ou expandir. Exibido para os níveis:
- Médico
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios
4.1.3 Controle informativo e gráfico de Retenção de Equipamentos em Unidades de Saúde,
podendo recolher ou expandir. Exibido para os níveis:
- Rádio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios
- Controle de frota

4.1.4 Recados informado pelo gestor, onde será exibido para todos os usuários durante um
período definido;
4.1.5 Controle informativo de status de todas viaturas, com cores personalizadas através do
módulo de Gerenciamento e Parametrização, dando acesso ao módulo de Controle de Viatura ao
clicar sobre a viatura e também permitindo ao mesmo visualizar os veículos disponível para
empenhar no chamado, os veículos devem estar agrupados por bases, as bases devem estar em
ordem alfabética e os veículos devem estar ordenados por status, por tipo de veículo e por horário
do último atendimento, ao passar ou mouse sobre o veículo deve exibir a escala da equipe do
momento. Exibido para os níveis:
- Médico
- Rádio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Administrador
- Consultas de relatórios
- Controle de frota

4.1.6 Após a abertura do chamado, o sistema deve disponibilizar de forma centralizada os
chamados abertos para regulação médica, classificando-os de acordo com a prioridade e tempo de
abertura;
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4.1.7 O software deverá fornecer ao Gestor do SAMU uma tela centralizadora das ocorrências,
contendo:
- Chamados aguardando regulação
- Chamados aguardando vaga
- Chamados aguardando empenho de viatura
- Chamados com viatura enviada
- Chamados com a ficha de cena na viatura
- Chamados com viatura no destino
- Chamados aguardando liberação da viatura
- Chamados aguardando conduta
4.1.8 Deverá exibir de forma separada os chamados do tipo Eletivo/Transporte Sanitário e exibir
um alerta visual de acordo com os parâmetros.
4.2 Módulo de Gerenciamento e Parametrização
Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador.
No módulo de Gerenciamento e Parametrização deverá ter acesso à parametrização das informações
cotidianas tais como:
- Cadastro de Usuários;
- Cadastro de veículos (seguindo os tipos definidos pelo Ministério da Saúde na Portaria nº
356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013: ambulâncias de transporte, USB, USA, embarcação,
aeromédico, VIR e motolância);
- Tipo de veículos;
- Status dos veículos (permitir parametrização das cores)
- Controle de Localidade (associação de Viaturas as Bases)
- Controle de Deslocamento dos veículos
- Gestão de APHs e Subgrupos
- Gestão de Medicamentos e Procedimentos
- Controle de Equipamentos
- Controle de Funcionários (Cargos)
- Controle de Destinos de Remoção (Hospitais e Outras Entidades de Saúde)
- Tipos de Apoios
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- Locais do chamado
- Distância do paciente
- Tipo de ações sem intervenção
- Motivo de vaga negada
- Prioridades
- Tipo de chamado
- Quem solicitou
- Logradouros, bairros e cidades regionalizadas
- Níveis de Acesso
- Recados da Gestão
- Antecedentes
- Coloração da pele
- Nível de consciência
- Ferimentos
- Locais dos ferimentos
- Respiração
- Sangramento
- Sinais Vitais
- Sudorese
- Tipos de Óbitos
- Tipos de Procedimentos
- Parâmetros do sistema
- Relatórios
- Status das viaturas
- Deslocamento VTR
- Zonas
- Grade de Referência
- Queixa primária
- Convênio médico particular
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- Motivo da transferência
- Motivo da entrada

O Módulo de Gerenciamento e Parametrização deverá permitir ao Administrador a configuração do
comportamento do sistema em geral contendo os seguintes parâmetros a serem definidos:
- Definição se será obrigatório ou não o preenchimento do telefone no módulo de Atendimento do
Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
- Definição se exibirá o código de deslocamento no módulo de Regulação Médica;
- Definição se possuirá prioridade no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação
Médica;
- Definição de permitir somente os níveis de médico e administrador de dar QTA nos chamados;
- Definição se será obrigatório ou não o preenchimento dos campos “Hipótese Diagnóstica (HD) ou
Sintomas”, “Unidade de Origem”, “Unidade Receptora” e “Com Intervenção” no módulo de
Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica ao abrir o chamado como Transferências
inter-hospitalares com ou sem Regulação Médica;
- Definição se permitirá marcar o endereço como não informado no módulo de Atendimento do
Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
- Definição se permitirá a digitação livre de outro bairro no módulo de Atendimento do Técnico
Auxiliar de Regulação Médica;
- Definição se exibirá chamados com status "Aguardando Conduta" no módulo de Interface Inicial ao
nível de Médico;
- Definição quantos minutos antes da consulta de um chamado Eletivo/Transporte Sanitário irá exibir
um alerta visual no módulo de Interface Inicial;
- Definição se exibirá as perguntas para o TARM de acordo com a queixa no módulo de Atendimento
do Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
- Definição se no preenchimento das coordenadas já virá por padrão com a Latitude em negativo no
módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
- Definição se será bloqueado automaticamente um usuário após um tempo em dias sem uso do
sistema. (Se definido como 0 os usuários nunca serão bloqueados);
- Definição se exibirá a pergunta se o paciente possui convênio médico no módulo de Regulação
Médica e no módulo de Registro de Cena;
- Definição de um intervalo em minutos que exibirá as gravações;
- Definição se o campo "destino" ficará visível caso a regulação seja sem intervenção com orientação
ou meios próprios;
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- Definição se a prioridade da transferência será igual a prioridade da regulação no módulo de
Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
- Definição se oculta os campos de Sinais Vitais e Ação com intervenção no módulo de Atendimento
do Técnico Auxiliar de Regulação Médica na opção Transferência;
- Definição se permite que o nível Equipe de Atendimento/Ambulância defina o estabelecimento na
Regulação;
- Definição se permite que o nível Equipe de Atendimento/Ambulância defina o estabelecimento no
módulo de Registro de Cena;
- Definição se irá exibir um alerta visual no módulo de Interface Inicial aos chamados que forem
marcados como Aguardando Vaga para o nível Equipe de Atendimento/Ambulância;
- Definição se será obrigatório inserir no módulo de Escala de Equipes todos funcionários necessários
para o tipo de veículo;
- Definição se exibirá no módulo de Interface Inicial para os níveis TARM e Rádio Operador o status
de todos os médicos logados no sistema ordenado pelo horário da última regulação;
- Definição se exibirá as perguntas de criticidade no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de
Regulação Médica;
- Definição se no módulo de Interface Inicial para o nível Radio Operador irá exibir na coluna
"Hospital" o Hospital de Origem (O) até o empenho da VTR, após o empenho exibirá o Hospital de
Destino (D), se for desativado irá exibir sempre o Hospital de Destino;
- Definição se no módulo de Interface Inicial para o nível Radio Operador irá exibir na coluna "VTR" o
tipo de VTR solicitado em colchetes até o empenho da VTR. Ex.: [USB];
- Definição se irá exibir no módulo de Registro de Cena a opção de "Aguardando Vaga" para o nível
Médico Regulador e "Encaminhado" para o nível de Equipe de Atendimento/Ambulância;
- Definição se o nível TARM poderá complementar a regulação médica através do módulo de
Regulação Médica nos chamados de Transferências inter-hospitalares;
- Definição se o nível Médico Regulador poderá alterar dados do paciente no módulo de Registro de
Cena;
- Definição se os usuários podem adicionar observações ao chamado a qualquer momento;
- Definição se irá apresentar chamados de Regulação Médica e Transferências inter-hospitalares
juntos ou de forma separada;
- Definição se irá apresentar chamados de Regulação Médica e Transferências inter-hospitalares
juntos ou de forma separada;
- Definição se permitirá o registro do estado das pupilas no módulo de Registro de Cena;
- Definição se permitirá a impressão da ficha de despacho após empenhar veículo no módulo de
Rádio Operação;
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- Definição se irá bloquear a alteração no módulo de Registro de Cena após 24 horas da liberação do
veículo;
- Definição se irá bloquear a alteração de horários no módulo de Rádio Operação após a liberação do
veículo;
- Definição se irá exigir no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica a
seleção da cidade em caso de Trote, Informação ou Engano;
- Definição se permitirá a duplicação de chamados após 24 horas;
- Definição se permitirá o preenchimento de dados complementares do paciente no módulo de
Registro de Cena;
- Definição se será obrigatório o preenchimento do local da solicitação no módulo de Atendimento
do Técnico Auxiliar de Regulação;
- Definição de será ordenado os chamados no módulo de Interface Inicial para o usuário com nível
Radio Operador por prioridade, status e horário;
- Definição se o sistema irá se integrar com o aplicativo móvel.

4.3 Módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica
Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- TARM
- Médico
- Radio Operador
- Administrador
O módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica deverá conter as seguintes
funcionalidades:

4.3.1 Na abertura do chamado deve exibir as opções de abrir como:
- Regulação Médica
- Trote
- Informações
- Engano
- Sem Regulação Médica
- Transferências inter-hospitalares com Regulação Médica
- Transferências inter-hospitalares sem Regulação Médica
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- Eletivo/Transporte Sanitário
4.3.2 As opções de abertura de chamado devem ser parametrizáveis de acordo com a necessidade
do CONTRATANTE;
4.3.3 Deve registrar o horário da abertura e encerramento do atendimento, e o nome do usuário
responsável pela abertura do chamado;
4.3.4 Aviso de chamados semelhantes, quando tiver um chamado em andamento com o mesmo
nome de solicitante, nome de paciente ou endereço igual, permitindo concluir ou não um chamado;
4.3.5 Aviso de chamado já aberto (duplicação), quando tiver um chamado em andamento com o
mesmo nome de solicitante, nome de paciente e endereço igual, não permitindo a conclusão do
chamado;
4.3.6 Ao digitar o número do telefone, o sistema deverá reconhecer automaticamente se o
telefone possui registros de trote, informando ao usuário a quantidade de trotes registrados e a
última data do registro;
4.3.7 O sistema deverá estar integrado e homologado com o serviço de Assistência de Emergência
SYNC®, disponibilizando campos para preenchimento de coordenadas (Latitude e Longitude) onde ao
ser digitadas serão validadas no formato WGS 84 sinalizado (+/-) apresentado em graus decimais,
com precisão mínima de 4 casas decimais. Após a validação, o sistema deverá carregar
automaticamente a Cidade, Logradouro, Número e Bairro de acordo com as informações passadas
pelo serviço Google Maps e deverá permitir a visualização das coordenadas em mapa para facilitar a
localização da ocorrência, o sistema deverá fornecer até 25.000 carregamentos de mapa por dia com
a API JavaScript do Google Maps;
4.3.8 Sugestão, de acordo com a Cidade, selecionado no preenchimento do logradouro da
ocorrência através da digitação de qualquer parte do nome do logradouro, a partir de uma base com
logradouros pré-cadastrados para agilidade da digitação. Ao selecionar a sugestão, o mesmo já deve
carregar automaticamente o bairro associado. Se o logradouro pertencer a mais de um bairro,
deverão ser exibidos no topo da listagem com a cor azul;
4.3.9 Exibição de perguntas parametrizadas para preenchimento obrigatório de acordo com a
queixa primária;
4.3.10 Permitir o preenchimento manual do bairro, caso o mesmo não contenha na lista de bairros
oferecida pelo sistema;
4.3.11 Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na ficha
de atendimento;
4.3.12 Deve possuir um campo para inserir informações sobre complemento ou referência dos
endereços, auxiliando e agilizando a localização da ocorrência;
4.3.13 Deve ter os seguintes campos de preenchimento obrigatório para conclusão do chamado,
exceto se possuir coordenadas informadas:
- Nome do solicitante
- Idade do paciente
- Sexo do paciente
- Cidade da ocorrência
- Bairro da ocorrência
- Logradouro da ocorrência
- Queixa primária
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4.3.14 Deve permitir a parametrização da obrigatoriedade do campo telefone;
4.3.15 Deve possuir um campo em que o Técnico Auxiliar de Regulação Médica possa passar seu
sentimento sobre a gravidade do caso, auxiliando na classificação dos chamados no módulo de
interface inicial, o sistema dever permitir a inclusão ou exclusão desse campo através do módulo de
Gerenciamento e Parametrização;
4.3.16 Exibição de perguntas parametrizadas para preenchimento obrigatório para definir a
criticidade do caso mencionado acima;
4.3.17 Deve possuir os seguintes campos parametrizáveis para auxiliar a regulação médica:
- Quem solicitou (Ex.: Transeunte, Amigo, PM, COBOM, Familiar e outros);
- Distância do paciente (Ex.: Com o paciente, Próximo, Longe);
- Local da ocorrência (Ex.: Via pública, Escola, Residência e outros).
4.3.18 Ao abrir chamado como trote, engano ou informação, os campos obrigatórios devem vir
preenchidos para agilizar a conclusão do chamado, exceto o telefone;
4.3.19 Ao abrir o chamado como transferências inter-hospitalares com ou sem Regulação Médica,
deve acrescentar automaticamente os seguintes campos para preenchimento:
- Hipótese Diagnóstica ou Sintomas
- PA
- FC
- FR/SATM
- Glasgow
- DX
- Observação da Transferência
- Unidade Origem
- Complemento Origem
- Unidade Receptora
- Complemento Destino
- Prioridade
- Ação com Intervenção

4.3.20 Ao abrir o chamado Sem Regulação Médica, deve habilitar automaticamente o seguinte
campo para preenchimento:
- Ação com intervenção
4.3.21 Ao abrir o chamado como Eletivo/Transporte Sanitário deve habilitar automaticamente o
seguinte campo para preenchimento:
- Motivo da solicitação (Consulta, Retorno ou UBS);
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- Unidade Destino ou Origem;
- Complemento Destino ou Origem;
- Data e Horário da consulta.
4.3.22 Após a conclusão nenhum dado preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem
excluído exceto os seguintes campos:
- Nome do solicitante;
- Idade do paciente;
- Sexo do paciente;
- Cidade da ocorrência;
- Bairro da ocorrência;
- Logradouro da ocorrência;
- Número do Logradouro da ocorrência;
- Outro Bairro da ocorrência.

4.4 Módulo de Regulação Médica
Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Médico
- Administrador
O módulo de Regulação Médica deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.4.1 Exibir todos os dados coletados no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação
Médica;
4.4.2 O processo de regulação médica deverá obrigar o registro de toda telemedicina aplicada pelo
Médico;
4.4.3 Registrar obrigatoriamente o Tipo de APH e a Hipótese Diagnóstica do atendimento;
4.4.4 Em caso de transferência, o sistema deve e exibir os seguintes campos para preenchimento:
- Unidade de Origem;
- Unidade de Destino;
- Horário de início da solicitação;
- Horário do fim da solicitação;
- Observação;
- Situação (Aguardando vaga, Aguardando retorno médico, Internação ou remoção liberada,
Orientação).
4.4.5

Na transferência o sistema deverá permitir até 5 tentativas de remoção do paciente;
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4.4.6 Definir se o tipo de ação será com intervenção ou sem intervenção permitindo tomadas de
ação de acordo com a necessidade de atendimento;
4.4.7 No caso de necessidade de intervenção o médico deverá preencher obrigatoriamente os
seguintes campos:
- O tipo de viatura que será enviado;
- A prioridade do chamado;
- O código de deslocamento, com suas devidas descrições, caso o mesmo esteja ativado na
configuração do sistema;
- Se ativo na parametrização do sistema, deverá preencher obrigatoriamente se possui convênio
médico e deverá permitir informar qual o convênio e o código do usuário do convênio médico.
4.4.8 Durante a Regulação Médica, o chamado, no caso de necessidade de intervenção, deverá
possuir a classificação em cores de acordo com o Código Internacional de Manchester em Cores
(Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde e Azul) ou de acordo com a parametrização. Deve, ainda, possuir
suas devidas descrições para orientar o médico regulador;
4.4.9 No caso de sem intervenção ele deverá obrigatoriamente justificar o não envio da viatura e
escolher entre as seguintes opções:
- Orientação
- Informação
- QTA
- Meios Próprios
- Trote
- Apoio
4.4.10 O sistema deve permitir a escolha de envio de apoio parametrizado (Ex.: COBOM, GM, PM e
outros) e exibir o contato cadastrado de cada apoio. A escolha do apoio pelo médico regulador
deverá ser repassada aos Rádio Operadores e ficar registrado na ficha do chamado;
4.4.11 No caso de Aguardando Retorno deverá preencher somente a regulação médica e o Tipo de
APH e a Hipótese Diagnóstica. Essa opção poderá ser usada em caso de queda da ligação. O chamado
permanecerá com status Aguardando Regulação até que a regulação médica seja concluída.
4.4.12 Após a conclusão nenhum dado preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem
excluído, e todo dado novo incluído será registrado com o nome do usuário, data e hora da inclusão.
4.5 Módulo de Rádio Operação

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Rádio Operador
- Administrador
O módulo de Rádio Operação deverá conter as seguintes funcionalidades:
Página 56 de 38
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-93422/2019
Rub. _______________

4.5.1 Exibir todos os dados coletado no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação
Médica e no módulo de - Regulação Médica.
4.5.2 Deve registrar o horário em que o chamado está aguardando viatura e o horário da
solicitação do envio da viatura, além do nome do usuário responsável pelo preenchimento do
módulo de Rádio Operação.
4.5.3 Fornecer ao rádio operador uma lista dos veículos disponíveis para ser empenhado ao
chamado com suas receptivas bases que deveram estar ordenados por ordem alfabética, por tipo de
veículo e por horário do último atendimento, exibirá no topo com a cor azul as viaturas cuja base
pertence a cidade da ocorrência.
4.5.4 Fornecer uma ferramenta de apoio ao rádio operador para localização do logradouro
georreferenciado em mapa, com exibição de trânsito nas cidades cobertas pelo serviço;
4.5.5 Em caso de transferência o sistema deve traçar a rota da unidade de origem até a unidade de
destino, de acordo com o endereço cadastrado;
4.5.6 Caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento o sistema deverá traçar a rota do veículo
selecionado até o local da ocorrência, após a chegada ao local traçar a rota até unidade de destino,
se o mesmo for definido pelo médico regulador, exibindo a movimentação do veículo no mapa em
tempo real e permitindo o recalculo da rota;
4.5.7 Fornecer ao rádio operador o controle completo de equipamentos retidos no destino, com as
seguintes informações:
- Usuário que registrou o equipamento retido.
- Código do chamado, com link de visualização do chamado.
- Equipamento de qual viatura ficou retido.
- Nome do estabelecimento que reteve o equipamento.
- Nome do profissional responsável por reter o equipamento no estabelecimento.
- Quais e quantos equipamentos foram retidos.
- Data e hora da retenção do equipamento.
- Data e hora da liberação do equipamento.
- Usuário que registro a liberação do equipamento.
4.5.8 Exibir o código de deslocamento definido pelo médico regulador com uma descrição sobre
como deve ser feito o deslocamento, caso o mesmo esteja ativado na configuração do sistema;
4.5.9 Possibilitar o redirecionamento de veículos para outro atendimento;
4.5.10 Deverá permitir envio de múltiplos veículos para o mesmo chamado;
4.5.11 Permitir a correção de logradouro, bairro e cidade do chamado;
4.5.12 Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente;
4.5.13 Em caso de transferência deverá exibir logradouro dos estabelecimentos previamente
cadastrados;
4.5.14 O sistema deverá obrigar o rádio operador a confirmar a equipe empenhada na viatura,
oferecendo a sugestão da equipe definida antecipadamente na escala;
4.5.15 A confirmação de equipe deve se autoajustar com os cargos obrigatórios de acordo com o
tipo de veículo, seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28
de abril de 2013;
4.5.16 Deverá possuir o controle completo do deslocamento das viaturas por sete status de horário,
localização e prefixos:
Página 57 de 38
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-93422/2019
Rub. _______________

- Horário da solicitação
- Horário da saída da viatura
- Horário da chegada ao local da ocorrência
- Horário da saída do local da ocorrência
- Horário da chegada a unidade de saúde (destino)
- Horário da liberação da unidade de saúde (destino)
- Horário da liberação da viatura da ocorrência
4.5.17 Após a conclusão nenhum horário preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem
excluído.
4.6 Módulo de Registro de Cena

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Médico
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Administrador
No módulo de Registro de Cena e deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.6.1 O sistema deverá exibir os usuários que tiveram interação com o chamado:
- TARM
- Médico Regulador
- Rádio operador
- Médico/Enfermeiro/Auxiliar de enfermagem/Técnico de enfermagem que registrou a cena.
4.6.2 O sistema deverá exibir o veículo empenhado no chamado e a equipe de atendimento.
4.6.3 O sistema devera exibir todos os dados registrados na ficha de atendimento.
4.6.4 Permitir a correção/preenchimento do nome, sexo e idade do paciente.
4.6.5 Registrar o nome de todos os usuários com data e horário que interagiram com a cena.
4.6.6 Registrar os Tipos de APH e a Hipóteses Diagnósticas encontradas na cena, dando como
sugestão o que foi preenchido na regulação médica, sendo obrigatório no mínimo um registro.
4.6.7 Registrar o acompanhamento dos Sinais vitais parametrizados (Ex.: PA, FC, FR, SAT,
Cincinnati, Glasgow, DX, Temperatura e outros) agrupados por horário de registro.
4.6.8 Deverá ainda registrar os dados parametrizados coletado do paciente como:
- Antecedentes (Ex.: Epilepsia, Etilismo, Asma, HIV e outros)
- Nível de Consciência (Ex.: Normal, Confuso, Inconsciente e outro)
- Respiração (Ex.: Via Aérea Pérvia, Via Aérea Obstruída, Normal e outros)
Página 58 de 38
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-93422/2019
Rub. _______________

- Sudorese (Presente, Ausente e outros)
- Coloração da pele (Palidez, Normal, Cianose e outros)
- Sangramento (Ausente, Discreto, Volumoso e outros)
4.6.9 Permitir registrar quantos ferimentos for necessário com informações parametrizadas como
o tipo do ferimento e o local do ferimento.
4.6.10 Permitir registrar quantos procedimentos for necessário com informações parametrizadas
como o tipo de procedimento e o procedimento e uma observação.
4.6.11 Permitir registrar quantos medicamentos for necessário com informações parametrizada
como medicamento, a quantidade e uma observação.
4.6.12 Permitir o registro do uso de medicamento e alergia do paciente.
4.6.13 Registrar a prioridade definitiva de atendimento de acordo com as cores de Manchester ou
de acordo com a parametrização, com suas devidas descrições, trazer como sugestão a prioridade
utilizada na regulação médica.
4.6.14 Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na ficha
de atendimento.
4.6.15 Disponibilizar campo separados para inserir Conduta do Médico Regulador, Conduta do
Médico Intervencionista e Conduta da Equipe de Enfermagem.
4.6.16 Registrar o apoio utilizado durante o atendimento de acordo com os apoios parametrizados
no sistema e exibir o contato cadastrado de cada apoio.
4.6.17 Se ativo na parametrização do sistema, deverá preencher se possui convênio médico e
deverá permitir informar qual o convenio e o código do usuário do convênio médico.
4.6.18 Deverá ainda obrigar a definição de conduta da cena, sendo definida como:
- Atendimento em residência
- Conduta no veículo
- Remoção ou transferência para unidade de saúde.
Em caso de não atendimento registrar o motivo como:
- Recusa de Atendimento
- Recusa de Remoção
- Evasão do Local
- Endereço não localizado
- Óbito
4.6.19 Em caso de Óbito o sistema deve permitir o armazenamento das seguintes informações:
- Tipo de óbito
- Nome do profissional que constatou o óbito
- Data e horário do óbito.
4.6.20 Em caso de Remoção ou transferência o sistema deverá registrar qual unidade de saúde
permitindo ainda registro de vaga negada com especificação de motivos parametrizados e o
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profissional que negou o atendimento, também permitir escolher o motivo da entrada de acordo
com as opções cadastradas.
4.6.21 Exibir grade de referência cadastrada para hospitais dependendo da cidade da ocorrência e
do APH.
4.6.22 Ainda em caso de remoção o sistema deve registrar os pertences do paciente deixados na
unidade de destino com as seguintes informações:
- Nome receptor
- Cargo receptor
- Descrição dos pertences
- Local deixado pertences
- Data e horário que foi deixado os pertences
4.6.23 Permitir também em caso de remoção e transferência o uso do recurso de vaga zero e
registrar o profissional responsável pelo recebimento do paciente na unidade de saúde.
4.6.24 Exibir todas datas e horários que foram registrados no chamado:
- Data e horário da abertura do chamado
- Data e horário da regulação médica
- Data e horário da solicitação
- Data e horário da saída da viatura
- Data e horário da chegada ao local da ocorrência
- Data e horário da saída do local da ocorrência
- Data e horário da chegada à unidade de saúde (destino)
- Data e horário da liberação da unidade de saúde (destino)
- Data e horário da liberação da viatura da ocorrência
4.6.25 Após a conclusão, nenhum dos dados do paciente (sinais vitais, antecedentes, consciência,
respiração, sudorese, coloração, sangramento, uso de medicamento, alergia, ferimentos,
procedimentos, medicamentos, apoios) preenchidos neste módulo poderá ser alterado e nem
excluído.
4.7 Módulo de Ficha de Chamado

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- TARM
- Médico
- Rádio Operador
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- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios

O módulo de Ficha de Chamado deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.7.1 Trazer todas as informações do chamado como:
- Nome de todos os usuários que interagiram com o chamado (TARM, Médico Regulador, Rádio
Operador, Médico que realizou a cena, Enfermeiro que realizou a cena, Equipe e a viatura que
atendeu a ocorrência)
- Informações coletadas no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica
- Informações coletadas no módulo de Regulação Médica
- Informações coletadas no módulo de Rádio Operação
- Informações coletadas no módulo de Registro de Cena
4.7.2 Permitir a visualização do percurso da viatura durante o atendimento com data e hora,
longitude, latitude e velocidade aproximada, caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento.
4.7.3 Permitir a impressão da ficha de chamado.
4.7.4 Permitir salvar a ficha do chamado em PDF.
4.8 Módulo de Consulta

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- TARM
- Médico
- Rádio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Módulo de Consulta deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.8.1 Consultas simultâneas em tempo real permitindo múltiplas formas de filtragem, tais como:
- Faixa de datas
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- Faixa de horários
- Mais recentes por dias
- Mais recentes por chamados
- Status
- Número do chamado
- Usuário
- Nome Solicitante
- Nome Paciente
- Faixa de idade
- Sexo
- Cidade
- Bairro
- Endereço
- Veículo
- Tipo de Veículo
- Apoio no chamado
- Apoio na cena
- Prioridade
- Código de Deslocamento
- Tipo de Solicitação
- Subgrupo APH
- Hipótese Diagnóstica
- Tipo de Chamado
- Intervenção
- Tipo de Solicitante
- Distância do paciente
- Local
- Conduta
- Hospital
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- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
- Sangramento
- Ferimento
- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Possui convênio médico particular?
- Convênio médico
- Motivo da transferência

4.8.2 Exibir os chamados com as seguintes informações:
- Número do chamado
- Data e Hora do chamado
- Status do chamado
- Médico que regulou o chamado
- Horário da regulação médica
- Endereço da ocorrência
- Nome do solicitante
- Nome do Paciente
- Hipótese Diagnostica
- Viatura
- Horário de liberação da viatura
- Prioridade
- Unidade de saúde destino
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4.8.3 Permitir acesso aos seguintes módulos:
- Módulo de Ficha de Chamado
- Módulo de Rádio Operação
- Módulo de Registro de Cena
4.8.4 Permitir a duplicação de chamados regulados até 24 horas após a abertura, não permitir a
duplicação de trotes, enganos e informações.
4.9 Módulo de Escala de Equipes

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Rádio Operador
- Administrador
- Escala de equipe
- Controle de frota

O módulo de Escala de Equipes deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.9.5
4.9.6
4.9.7
4.9.8
4.9.9

O sistema deverá fornecer controle de escala por viatura x plantão;
Deverá permitir a definição de mais de uma data e horário por escala;
Permitir adicionar contato e observação a equipe;
A escala definida deverá servir de sugestão para confirmação de equipe pelo rádio operador;
A escala de equipe deve se autoajustar com os cargos obrigatórios de acordo com a
parametrização e com o tipo de veículo, seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na
portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013;
4.9.10 Permitir a consultar das escalas através de faixa de datas e mais recentes, exibindo as
seguintes informações:
- Viatura
- Data e hora do início da escala
- Data e hora do fim da escala
- Contato
- Observação
- Nome de todos os funcionários que formam aquela equipe e seus respectivos cargos

4.10 Módulo de Controle de Viatura
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Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Rádio Operador
- Administrador
- Controle de frota

O módulo de Controle de Viatura deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.10.2 Permitir a visualização em tempo real da localização da viatura através de mapa, caso esteja
utilizando o módulo de Rastreamento.
4.10.3 Permitir alterar o status parametrizados da viatura;
4.10.4 É obrigatório possuir os status Ativo e Empenhado.
4.10.5 A alteração de status para um status parametrizado (Ex.: Reserva, Baixada e outros) deve
obrigatoriamente ser justificada.
4.10.6 Permitir alteração da base em que se encontra a viatura.
4.10.7 Permitir a consultar o histórico dos status das viaturas com data e hora de suas alterações,
permitindo filtra e ordenar por:
- Faixa de datas
- Por viatura
- Por status

4.10.8 Na consulta do histórico dos status das viaturas deverá exibir as seguintes informações:
- Viatura
- Status
- Justificativa
- Data inicial
- Data final
- Período que a viatura permaneceu naquele status.

4.11 Módulo de Relatório, Gráficos e Estatísticas

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Administrador
- Consultas de relatórios
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No módulo de Relatório, Gráficos e Estatísticas deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.11.1 O sistema deverá através de um módulo gerencial, deverá permitir a emissão de relatórios,
gráficos e estatísticas que atendam todos os indicadores abaixo conforme portaria 1010 do MS:
- Número geral de ocorrências atendidas no período
- Tempo mínimo médio e máximo de resposta
- Identificação dos motivos dos chamados
- Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA) e
Unidade de Suporte Básico (USB)
- Localização das ocorrências
- Idade e sexo dos pacientes atendidos
- Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento
- Pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo
de estabelecimento.
- Emissão de relatório de faturamento SUS por APH.
4.11.2 O sistema deve oferecer os seguintes relatórios estatísticos e gráficos pré-definidos:
- Total de chamados
- APH
- Tipo de APH
- HD
- Tipo de HD
- Subgrupos de APH
- Bairros atendidos
- Remoções
- Por Tipo de solicitante
- Por Local de solicitação
- Tipo de ação com apoio no chamado
- Tipo de ação com apoio na cena
- Tipo de chamado
- Prioridades
- Código de Deslocamento
- Tipos de ação com intervenção
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- Tipos de ação sem intervenção
- Conduta tomada
- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
- Sangramento
- Ferimentos
- Procedimentos
- Medicamentos
- Tempo - chamado x regulação
- Atendimento por usuário no chamado
- Atendimento por usuário na regulação
- Logradouros atendidos
- Cidades atendidas
- Chamados por dia
- Total de acionamentos por viatura
- Total de acionamentos por tipo de viatura
- Total de atendimentos por viatura
- Total de atendimentos por tipo de viatura
- Equipamentos retidos
- Tempo resposta
- Ocorrências por dia da semana
- Ocorrências por hora
- Faixa Etária
- Telefonemas
- Vaga Zero
- Vaga Negada
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- Equipamentos retidos por hospitais
- Antecedentes
- Coloração da pele
- Nível de consciência
- Ferimentos
- Medicamentos
- Procedimentos
- Respiração
- Sudorese
- Sangramento
- Atendimento por usuário na Cena
- Atendimento por usuário na Rádio Operação
- Chamados por dia da semana
- Chamados por horário
- Local ferimento
- Local x Ferimentos
- Tempo resposta analítico
- Tempo resposta sintético
- Total de transferência por tipo de VTR
- Total de transferência por VTR
- Total tempo resposta
- Acessos usuários
- Equipe intervenção
- Hospital Origem X Hospital Destino
4.11.3 O sistema também deverá oferecer os seguintes relatórios parametrizáveis:
- Atendimento de Aparelho Circulatório
- Atendimento de Aparelho Digestivo
- Atendimento de Aparelho Geniturinário
- Atendimento de Aparelho Respiratório
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- Atendimento de Doenças de Pele
- Atendimento de Doenças dos Olhos
- Atendimento de Doenças de Ouvido
- Atendimento de Doenças de Sangue
- Atendimento de Doenças Infecciosas
- Atendimento de Doenças Metabólicas
- Atendimento de Neoplasia
- Atendimento de Osteomuscular
- Atendimento de Sintomas
- Atendimento de Sistema Nervoso
- Atendimento de Emergência
- Atendimento de Lesões
- Atendimento de Urgência
- Atendimento de GO
- Atendimento de Gravidez
- Atendimento de Transtorno Mental
- Atendimento de Pediatria
- Atendimento de Acidente de Trânsito
4.11.4 Além dos relatórios acima, o Sistema deverá fornecer as informações adquiridas nos
formatos HTML, PDF e XLS através de filtros específico, que devem se auto ajustar de acordo com a
necessidade do relatório:
- Ação com intervenção
- Ação sem intervenção
- Antecedentes
- APH
- Apoio Cena
- Apoio Chamado
- Bairro
- Base da viatura
- Cargo do profissional
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- Cidade
- Código de deslocamento
- Coloração
- Conduta
- Consciência
- Convênio médico
- Data
- Endereço
- Equipamento retido
- Estabelecimento origem
- Estabelecimento destino
- Faixa de idade
- Ferimentos
- HD
- Intervenção
- Local do chamado
- Local do ferimento
- Localização do solicitante
- Medicamentos
- Motivo vaga negada
- Nome do paciente
- Nome do solicitante
- Óbito
- Pergunta convênio
- Prioridade
- Procedimento
- Profissionais
- Respiração
- Sangramento
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- Sexo
- Status
- Subgrupo APH Cena
- Sudorese
- Tipo APH Cena
- Tipo de chamado
- Tipo HD Chamado
- Tipo de procedimento
- Tipo de solicitante
- Tipo de viatura
- Usuário na abertura do chamado
- Usuário na regulação médica
- Usuário na rádio operação
- Usuário na cena
- Viatura
4.11.5 Os gráficos devem ser exibidos nas seguintes formas:
- Ações
- Área
- Área em curva
- Área empilhada
- Área empilhada em 100%
- Barra
- Barra empilhada
- Barra empilhada em 100%
- Barra de erro
- Bolhas
- Castiçal
- Coluna
- Coluna empilhada
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- Coluna empilhada em 100%
- Funil
- Kagi
- Linha
- Linha em curva
- Linha rapida
- Pirâmide
- Pizza
- Ponto
- Ponto e figura
- Ponto rápido
- Polar
- Plotagem de caixa
- Rosca
- Radar
- Range
- Range em barra
- Range em coluna
- Range em curva
- Renko
- Stepline
- Três quebras de linha
4.11.6 O Relatório deve permitir a adição dos seguintes campos aos relatórios:
- Ação com intervenção
- Ação sem intervenção
- Ano
- Antecedentes
- APH
- Apoio Cena
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- Apoio Chamado
- Bairro
- Base VTR
- Cargo profissional
- Cidade
- Código deslocamento
- Código do chamado
- Coloração
- Conduta
- Consciência
- Data
- Dia
- Dia da semana
- Endereço
- Equipamento retido
- Estabelecimento Destino
- Estabelecimento Origem
- Faixa de idade
- Ferimentos
- HD
- Intervenção
- Local do chamado
- Local do ferimento
- Localização Solicitante
- Medicamentos
- Mês
- Motivo vaga negada
- Nome paciente
- Nome solicitante
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- Óbito
- Prioridade
- Procedimento
- Profissionais
- Respiração
- Sangramento
- Sexo
- Status
- Subgrupo APH cena
- Sudorese
- Tipo APH cena
- Tipo Chamado
- Tipo HD chamado
- Tipo procedimento
- Tipo solicitante
- Tipo VTR
- Usuário abertura chamado
- Usuário enfermagem cena
- Usuário médico cena
- Usuário R.O chamado
- Usuário regulação chamado
- VTR

4.11.7 Relatórios deve permitir a ordenação por qualquer campo exibido.
4.11.8 Relatórios de resultado consolidados para apoio de atividade gerencial.
4.12 Módulo de Exportação de Dados

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
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- Administrador
- Consultas de relatórios

O módulo de Exportação de Dados deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.12.1 Exportação de dados com possibilidade de gravação da consulta realizada;
4.12.2 Deve permitir a exportação de dados nos seguintes formatos de arquivo:
- XLS
- HTML
- PDF
4.12.3 Exportação de dados deve permitir múltiplas formas de filtragem, tais como:
- Faixa de datas
- Faixa de horários
- Mais recentes por dias
- Mais recentes por chamados
- Status
- Número do chamado
- Usuário
- Nome Solicitante
- Nome Paciente
- Faixa de idade
- Sexo
- Cidade
- Bairro
- Endereço
- Veículo
- Tipo de Veículo
- Apoio no chamado
- Apoio na cena
- Prioridade
- Código de Deslocamento
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- Tipo de Solicitação
- Subgrupo APH
- Hipótese Diagnóstica
- Tipo de Chamado
- Intervenção
- Tipo de Solicitante
- Distância do paciente
- Local
- Conduta
- Hospital
- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
- Sangramento
- Ferimento
- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Possui convênio médico particular?
- Convênio médico
- Motivo da transferência
4.12.4 Exportação de dados dever permitir múltiplas combinações de dados disponível no software
como:
- Alergia
- APH (Cena)
- Apoio Cena
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- Cena Preenchida
- CID 10 (Código)
- CID 10 (Descrição)
- Sinais Vitais
- Horário Cena
- Observação RO
- Outra HD
- Prioridade Cena
- Sangramento
- Sudorese
- Ferimento
- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Tipo de APH (Cena)
- Uso de algum Medicamento
- Antecedentes
- Outros Antecedentes
- Apoio Cena
- Atendimento / Residência
- Conduta VTR
- Óbito
- Remoção / Transferência- Consciência
- Coloração
- Tipo Recusa Atendimento
- Observação Recusa Atendimento
- Hora Remoção (Multi-itens mínimo 03)
- Hospital Destino (Multi-itens mínimo 03)
- Médico Recusa Remoção (Multi-itens mínimo 03)
- Motivo Recusa Remoção (Multi-itens mínimo 03)
- Motivo Vaga Zero (Multi-itens mínimo 03)
- Recebido por (Multi-itens mínimo 03)
- Vaga Negada (Multi-itens mínimo 03)
- Vaga Zero (Multi-itens mínimo 03)
- Respiração
- Código do Chamado
- Digito do Chamado
- Apoio Chamado
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- Prioridade Chamado
- Queixa primária
- Solicitante
- Status
- Telefone
- Tipo Chamado
- Tipo Solicitante
- Bairro
- Cidade
- Endereço
- Endereço não informado
- Local do Chamado
- Localização Solicitante
- Numero
- Outro Bairro
- Referência
- Idade
- Nome do Paciente
- Sexo
- Base VTR
- Nome VTR
- Data do chamado
- Data Fim TARM
- Data Inicio TARM
- Hora da regulação
- Hora do chamado
- Hora envio VTR
- Hora Inicio RO
- Hora chegada ao destino
- Hora chegada ao local
- Hora da cena
- Hora saída do destino
- Hora saída do local
- Hora saída VTR
- Hora VTR liberada
- Ação Sem Intervenção
- APH Regulação
- Código Deslocamento
- Observação Médica
- Outro APH
- Outro com intervenção
- Outro sem intervenção
- Regulação médica
- Tipo APH regulação
- Tipo de Ação
- Tipo do APH (Regulação)
- Intervenção
- Complemento Destino
- Complemento Origem
- Hipótese Diagnóstica
- Unidade Origem Chamado
- Unidade Receptora Chamado
- Hora final Remoção (Multi-itens mínimo 05)
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- Hora início Remoção (Multi-itens mínimo 05)
- Hora Remoção
- Obs. Médica Transferência
- Remoção observação (Multi-itens mínimo 05)
- Remoção vaga zero (Multi-itens mínimo 05)
- Status Remoção
- Unidade destino (Multi-itens mínimo 05)
- Unidade Destino Final
- Unidade Origem Regulação
- Usuário Médico Regulador
- Usuário Rádio Operador
- Usuário TARM
4.13 Módulo de Faturamento

Tem acesso a este módulo os seguintes níveis de usuários:
- Administrador
- Consultas de relatórios
No módulo de Faturamento deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.13.1 Geração automática de arquivo de produção para importação no sistema SIA/SUS seguindo
como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013.
4.14 Módulo de Georreferenciamento

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Administrador
- Consultas de relatórios
No módulo de Georreferenciamento deverá conter as seguintes funcionalidades:

4.14.1 Georreferenciamento, com atualização automática de mapas e fornecimento de relatórios de
atendimento por Cidade, por logradouro, por APH e síndrome de regulação. O Georreferenciamento
deverá disponibilizar ao usuário inclusive a visualização panorâmica do logradouro atendido em 360
Graus.
4.14.2 O sistema deverá fornecer a possibilidade de exibir todos os chamados georreferenciado com
suas localidades podendo filtrar por:
- Faixa de datas
- Faixa de horários
- Mais recentes
- Status
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- Número do chamado
- Usuário
- Nome Solicitante
- Nome Paciente
- Faixa de idade
- Sexo
- Cidade
- Bairro
- Veículo
- Tipo de Veículo
- Apoio no chamado
- Apoio na cena
- Prioridade
- Código de Deslocamento
- Tipo de Solicitação
- Subgrupo APH
- Hipótese Diagnóstica
- Tipo de Chamado
- Intervenção
- Tipo de Solicitante
- Distância do paciente
- Local
- Conduta
- Hospital
- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
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- Sangramento
- Ferimento
- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Possui convênio médico particular?
- Convênio médico
- Motivo da transferência

4.15 Módulo de Rastreamento

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Rádio Operador
- Administrador

No módulo de Rastreamento deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.15.1 Permitir associar um dispositivo de rastreamento a uma viatura.
4.15.2 Deverá enviar a cada 5 segundos a longitude, latitude e velocidade de deslocamento do
dispositivo, quando disponível.
4.15.3 Quando a distância do ponto atual e o último ponto registrado for menor que 50 metros, o
dispositivo não deverá registrar o deslocamento.
4.15.4 A localização registrada deverá conter uma margem de erro de no máximo 50 metros, caso
contrário a localização não deverá ser registrada.
4.15.5 Deverá permitir a visualização no mapa de todos os dispositivos exibindo a última
comunicação, última posição registrada e a velocidade de deslocamento.
4.15.6 Deverá exibir no mapa um ícone de desativado quando a última comunicação for feita a mais
de 15 minutos.
4.15.7 Permitir exibir histórico do percurso através de uma faixa de data e hora.
4.16 Módulo de Dispositivo Móveis

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Médico
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- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Administrador

No módulo de Dispositivos Móveis deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.16.1 O sistema deverá rodar em sistema operacional Android 4.4 ou superior com ou sem GPS.
4.16.2 Permitir o atendimento online e off-line via dispositivo móvel;
4.16.3 Atualização automática das informações registradas off-line no dispositivo móvel para a
Central de Regulação;
4.16.4 Recebimento automático das ocorrências para o dispositivo móvel quando o mesmo estiver
on-line;
4.16.5 Exibir na tela principal todas as ocorrências que ainda não foram envidas para o servidor
permitindo o acesso para correção das informações.
4.16.6 O sistema não deverá excluir a ocorrência do dispositivo após o envio dos dados para o
servidor.
4.16.7 O sistema deverá exibir os usuários que tiveram interação com o chamado:
- TARM
- Médico Regulador
- Rádio operador
- Médico/Enfermeiro/Auxiliar de enfermagem/Técnico de enfermagem que registrou a cena.
4.16.8 O sistema deverá exibir o veículo empenhado no chamado e a equipe de atendimento.
4.16.9 O sistema deverá exibir todos os dados registrados na ficha de atendimento.
4.16.10 Permitir a correção/preenchimento do nome, sexo e idade do paciente.
4.16.11 Registrar o nome de todos os usuários com data e horário que interagiram com a cena.
4.16.12 Registrar os Tipos de APH e a Hipóteses Diagnósticas encontradas na cena, sendo obrigatório
no mínimo um registro.
4.16.13 Registrar o acompanhamento dos Sinais vitais parametrizados (Ex.: PA, FC, FR, SAT,
Cincinnati, Glasgow, DX, Temperatura e outros) agrupados por horário de registro.
4.16.14 Deverá ainda registrar os dados parametrizados coletado do paciente como:
- Antecedentes (Ex.: Epilepsia, Etilismo, Asma, HIV e outros)
- Consciência (Ex.: Normal, Confuso, Inconsciente e outro)
- Respiração (Ex.: Via Aérea Pérvia, Via Aérea Obstruída, Normal e outros)
- Sudorese (Presente, Ausente e outros)
- Coloração (Palidez, Normal, Cianose e outros)
- Sangramento (Ausente, Discreto, Volumoso e outros)
4.16.15 Permitir registrar quantos ferimentos forem necessários, com informações parametrizadas
como o tipo do ferimento e o local do ferimento.
4.16.16 Permitir registrar quantos procedimentos forem necessários, com informações
parametrizadas como o tipo de procedimento e o procedimento e uma observação.
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4.16.17 Permitir registrar quantos medicamentos forem necessários, com informações
parametrizadas como medicamento, a quantidade e uma observação.
4.16.18 Permitir o registro do uso de medicamento e alergia do paciente.
4.16.19 Registrar a prioridade definitiva de atendimento de acordo com as cores de Manchester ou
de acordo com a parametrização, com suas devidas descrições.
4.16.20 Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na ficha
de atendimento.
4.16.21 Registrar o apoio utilizado durante o atendimento de acordo com os apoios parametrizados
no sistema.
4.16.22 Deverá ainda obrigar a definição de conduta da cena, sendo definida como:
- Atendimento em residência
- Conduta no veículo
- Remoção ou transferência para unidade de saúde.

4.17 Módulo de Integração com Dispositivo de Gravação Telefônica

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador.

No módulo de Integração com Dispositivo de Gravação Telefônica deverá conter as seguintes
funcionalidades:
4.17.1 Acesso dinâmico a gravação telefônica.
4.17.2 Exportação de arquivos da gravação telefônica no formato MP3/WAV.
4.17.3 Filtro automático de gravações por chamado.
4.17.4 Streaming de áudio das gravações telefônicas via internet e intranet.
4.17.5 Integração ao módulo de Ficha de Chamado onde permita ouvir as ligações compatíveis com
o horário da abertura do chamado.
4.18 Módulo de Integração com Unidades de Saúde

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Hospital.
No módulo de Integração com Unidades de Saúde deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.18.1
4.18.2
4.18.3
4.18.4
4.18.5

Permitir a inclusão de uma nova ocorrência de Transferência no Sistema.
Cancelar ocorrências que foram abertas pela própria unidade de saúde.
Vincular paciente a ocorrências que foram recebidas pelo SAMU.
Consultar a versão a cada módulo de integração.
Permitir a consulta da ficha da ocorrência recebida na unidade de saúde.

4.19 Módulo de Gestão de Informações de Vida no Trânsito
Página 83 de 38
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-93422/2019
Rub. _______________

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Equipe de Cena e Rádio Operador.

O módulo de Controle de Vida no Trânsito deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.19.1 Permitir a inserção e edição de informações em tempo de real de informações relevantes ao
Projeto Internacional Road Safety in Ten Countries (ou “RS-10”) / Vida no Trânsito Portaria do
MS/GM Nº 183 em chamados relacionados a Hipóteses Diagnósticas especificas de acidentes,
atropelamentos ou qualquer tipo de TRAUMA vinculado a um meio de transporte individual ou
coletivo.
4.19.2 As seguintes informações deverão ser preenchidas:
- Acidente de Trânsito? Sim ou Não
- Tipo de Acidente? Fatal, grave ou leve
- Ocupante de Veículo? Sim ou Não
- Quantidade de Vítimas?
- Tipo do Veículo? Carro, Moto, Avião, Barco, Ônibus, bicicleta, etc.
- Localização da Vítima? Motorista, Passageiro Dianteiro ou Passageiro Traseiro
- Condições da Vítima no Veículo? Vítima Projetada ou Encarcerado
- Se acidente com moto: Com capacete ou sem capacete?
- Acordado? Sim ou não?
- Nome e data de nascimento do envolvido:
- Nome da Mãe:
- Condições do Veículo
- Via iluminada?
- Óbito devido acidente? Sim ou não
- Utilizava cinto? Sim ou não
- Airbag disparou? Sim ou não
- Capotamento? Sim ou não
- Colisão?
- Atropelamento?
4.19.3 Permitir a emissão de relatórios e gráficos estatísticos, contendo as seguintes informações:
- Distribuição do total de vítimas, vítimas fatais, graves e leves de acidentes de trânsito;
- Distribuição do sexo e faixa etária das vítimas de acidentes de trânsito;
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- Distribuição da cidade de residência das vítimas de acidente de trânsito;
- Características da Posição da Vítima (localização);
- Óbitos por Sexo, Horário e dia da semana;
- Relatório Geral contendo as informações do atendimento e preenchidas do acidente (apenas
campos relevantes ao programa Vida no Trânsito).

4.20 Módulo de Suporte

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- TARM
- Médico
- Radio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Módulo de Suporte deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.20.1 Suporte via WebChat;
4.20.2 Suporte via Acesso Remoto;
4.20.3 Suporte via Help Desk.
4.21 Módulo de Monitoramento de Ocorrências

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:
- Administrador
- Consultas de relatórios
- Médico
- Radio Operador
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No módulo de Monitoramento de Ocorrências deverá conter as seguintes funcionalidades:
4.21.1 Acesso ao mapa com as ocorrências em andamento e bases de viaturas separados por:
- Base com USA disponível
- Base com veículos disponíveis, exceto USA
- Base sem veículos disponíveis
- Chamado aguardando VTR
- Chamado com VTR empenhada

4.22 Módulo de Almoxarifado

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Almoxarifado e Administrador.
No módulo de Almoxarifado deverá conter os seguintes cadastros:
- Tipo de item;
- Item;
- Tipo de fornecedor;
- Fornecedor;
- Almoxarifado;
- Destino;
- Nota de entrada;
- Saída;
- Transferência.
No módulo de Almoxarifado deverá conter os seguintes controles:
- Tipo de saída;
- Tipo de nota de entrada.
O Tipo de item deve ter os seguintes campos:
- Descrição
- Ativo
O Item deve ter os seguintes campos:
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- Tipo de item;
- Descrição;
- Unidade de medida;
- Estoque mínimo;
- Observação;
- Ativo.
O Tipo de fornecedor deve ter os seguintes campos:
- Descrição;
- Ativo;

O Fornecedor deve ter os seguintes campos:
- Razão social;
- Nome fantasia;
- CNPJ;
- Tipo de fornecedor;
- Endereço;
- Número;
- Complemento;
- Bairro;
- Cidade;
- Observação;
- Ativo.
O Almoxarifado deve ter os seguintes campos:
- Descrição
- Funcionário responsável
- Observação
- Ativo
O Destino deve ter os seguintes campos:
- Descrição
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- Ativo
A Nota de entrada deve ter os seguintes campos:
- Número da nota fiscal
- Tipo de nota de entrada
- Almoxarifado destino
- Fornecedor
- Data de entrada
- Observação
- Lista de Itens
- Item
- Lote/Patrimônio
- Quantidade
- Valor
- Validade

A Saída deve ter os seguintes campos:
- Tipo de saída
- Almoxarifado
- Funcionário Responsável
- Destino
- Data Saída
- Observação
- Lista de Itens
- Item
- Lote/Patrimônio
- Quantidade em Estoque
- Quantidade Retirada
- Validade
A Transferência deve ter os seguintes campos:
Página 88 de 38
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-93422/2019
Rub. _______________

- Funcionário Responsável
- Origem
- Destino
- Observação
- Lista de Itens
- Item
- Lote/Patrimônio
- Quantidade em Estoque
- Quantidade Retirada
- Validade
O módulo de Almoxarifado deve emitir um alerta visual para os itens que estiverem com a
quantidade em estoque igual ou menor ao estoque mínimo. Com as informações inseridas no
módulo de Almoxarifado o módulo de Relatório, Gráficos e Estatísticas deve gerar os seguintes
relatórios:
- Movimento de Entrada
- Movimento de Saída
- Quantidade em estoque
- Valor de Entrada
- Valor de Saída

4.23 Funcionalidade do Aplicativo Móvel

O aplicativo móvel deverá ser disponibilizado nas plataformas Android e IOS através das lojas oficiais
das plataformas (Google Play para Android) e (Apple Store para IOS) permitindo o seu download
gratuito.
O aplicativo deverá exigir a identificação o usuário para permitir a utilização das funcionalidades do
aplicativo.
A identificação dos usuários deverá ser realizada através de E-mail e Senha ou Login por Rede Social
(Facebook).
O aplicativo deverá permitir aos usuários a realização do seu próprio cadastro informando os
seguintes dados obrigatórios: Nome, Senha, Confirmação de Senha, E-mail, DDD e Telefone. Os
seguintes dados devem ser solicitados de forma opcional para cadastro do usuário: Sexo, Endereço,
Número do endereço, Referencia/Complemento, Bairro, CEP, Estado, Cidade e Data de nascimento.
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O aplicativo deverá permitir o cadastro do usuário através da sua rede social (Facebook) e utilizar os
dados da rede social para preenchimento do cadastro do usuário.
O aplicativo deverá permitir ao usuário recuperar sua senha em caso de perda, informando o seu email de cadastro e o código de recuperação recebido em seu e-mail.
O aplicativo deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para os usuários após efetuarem login
no aplicativo:
- Meus Dados;
- Atendimento;
- Hospitais próximos;
- Pacientes;
- Configurações;
- Sobre;
- Solicitar atendimento;
- Serviço Monitoramento;
Ao acessar a funcionalidade “Meus Dados” o aplicativo deverá exibir os dados de cadastro do
usuário: Nome, E-mail, DDD, Telefone, Sexo, Endereço, Número do Endereço,
Referência/Complemento, Bairro, CEP, Estado, Cidade e Data de Nascimento.
O aplicativo deverá permitir a alterações dos dados cadastrais do usuário com exceção do E-mail que
é a sua identificação. O aplicativo deve permitir ao usuário alterar a sua senha, para efetivar a
alteração de senha o usuário deverá informar a senha antiga, informar uma nova senha e confirmála.
Além dos dados cadastrais e alteração da senha do usuário, aplicativo deverá permitir o
cadastro/edição/visualização da ficha médica do usuário contento as seguintes informações:
“Número do SUS”,
















“Tipo sanguíneo”,
“Possui plano de saúde?”. Se Sim:
“Nome do Plano de saúde”.
“Número do plano de saúde”.
“Telefone do plano de saúde”
“Você faz uso regular de algum medicamento?” Se Sim
“Qual?”
“Alergia a medicamentos?” Se Sim
“Qual?”
“Alergia alimentar?” Se Sim
“Qual?”
“Alergia a animais?” Se Sim
“Qual?”
“Alergia a produtos químicos?” Se Sim
“Qual?”
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“Possui deficiência motora?” Se Sim
“Qual?”
“Possui deficiência auditiva?” Se Sim
“Qual?”
“Possui deficiência visual?” Se Sim
“Qual?”
“Possui doenças crônicas?” Se Sim
“Qual?”
“É gestante?” Se Sim
“Semanas de gravides?”

Ao acessar a funcionalidade “Atendimento” o aplicativo deverá exibir os atendimentos que já foram
solicitados pelo usuário. Ao selecionar um atendimento o aplicativo deverá exibir os dados de:
 Status do atendimento, Paciente, Nome do solicitante, Telefone do solicitante, Queixa primária,
Observações, Data de abertura, Data de Recebimento pela central de regulação, Nome da central de
regulação que recebeu o atendimento, Número do atendimento, Endereço do atendimento,
referência/complemento. O usuário pode ainda cancelar um atendimento solicitando por ele.
Ao acessar a funcionalidade “Hospitais Próximos“ o aplicativo deverá exibir um mapa com a
localização dos estabelecimentos de saúde próximos à localização atual do dispositivo do usuário;
Além do Mapa deverá conter uma lista contento os nomes dos estabelecimentos de saúde, distância
aproximada e endereço do estabelecimento de saúde.
* Está funcionalidade necessita que o usuário forneça a permissão para utilizar a localização do
dispositivo bem como o aparelho do usuário deve possibilitar a captura da sua localização(GPS)”.
O aplicativo deverá ainda permitir que o usuário inicie a navegação GPS até o endereço do
estabelecimento de saúde selecionado.
*A navegação GPS deverá ser realizada por aplicativos navegação GPS previamente instalados no
dispositivo do usuário como Gooogle Maps, Waze etc.
Ao acessar a funcionalidade “Pacientes” o aplicativo deverá exibir a lista de pacientes cadastrados
pelo usuário, bem como permitir o cadastro novos pacientes, alteração e exclusão dos pacientes já
cadastrados. O cadastro do paciente deve conter as seguintes informações: Nome, Sexo, Endereço,
Número do Endereço, Referência/Complemento, Bairro, CEP, Estado, Cidade, Idade O aplicativo
também deve permitir o cadastro da ficha médica dos pacientes. A ficha médica dos pacientes deve
conter as seguintes informações:












“Número do SUS”,
“Tipo sanguíneo”,
“Possui plano de saúde?”. Se Sim:
“Nome do Plano de saúde”.
“Número do plano de saúde”.
“Telefone do plano de saúde”
“Você faz uso regular de algum medicamento?” Se Sim
“Qual?”
“Alergia a medicamentos?” Se Sim
“Qual?”
“Alergia alimentar?” Se Sim
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“Qual?”
“Alergia a animais?” Se Sim
“Qual?”
“Alergia a produtos químicos?” Se Sim
“Qual?”
“Possui deficiência motora?” Se Sim
“Qual?”
“Possui deficiência auditiva?” Se Sim
“Qual?”
“Possui deficiência visual?” Se Sim
“Qual?”
“Possui doenças crônicas?” Se Sim
“Qual?”
“É gestante?” Se Sim
“Semanas de gravides?”

Ao acessar a funcionalidade “Configurações “, o aplicativo deverá oferecer ao usuário a opção de se
desconectar do aplicativo “Sair” da aplicação.
Ao acessar a funcionalidade “Sobre “, o aplicativo deverá exibir para o usuário a versão do aplicativo
e os termos de uso da aplicativo.
Para agilizar os atendimentos de Urgência e sempre que o aplicativo for iniciado deverá direcionar o
usuário para funcionalidade de Solicitar Atendimento.
A funcionalidade Solicitar Atendimento deverá exibir um mapa mostrando a localização do atual do
usuário e preencher os dados do paciente com o nome, idade e sexo do usuário, bem como o
endereço atual do dispositivo como endereço do atendimento.
Além das informações pré-carregadas, o aplicativo deverá exibir a lista de pacientes cadastrados pelo
usuário e permitir que o usuário escolha carregar o paciente ou carregar o endereço do paciente
para realizar o atendimento.
Ao escolher um paciente o aplicativo deverá copiar os dados de Nome, Idade, Sexo. Ao selecionar
carregar endereço o aplicativo deverá copiar o endereço do paciente para o atendimento e exibir o
novo local de atendimento no mapa.
Além das opções de escolha do paciente e endereço o aplicativo deverá permitir a solicitação de
atendimento para pacientes não cadastrador solicitando ao usuário, porém não o obrigando a
fornecer os dados de idade, nome e sexo.
O aplicativo deverá conter um campo para pesquisa de endereços, onde o usuário poderá informar
dados de um endereço e o aplicativo irá pesquisar e exibir a lista de endereços encontrados para
aquela pesquisa. Permitindo ao usuário e escolha de um desses endereços como local do
atendimento.
Sempre que o um local de atendimento for informado, o aplicativo deverá verificar a área de
cobertura do serviço de aplicativo do SAMU. Caso o usuário (Localização Atual GPS) esteja fora da
área de cobertura ou o endereço do local de atendimento esteja fora da área de cobertura, o
aplicativo deverá informar ao usuário que ele está fora da área de cobertura do serviço de aplicativo
do SAMU e permitir ao usuário iniciar uma ligação para o SAMU 192 através de seu dispositivo.
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Caso o local de atendimento e o usuário estejam dentro da área de cobertura do aplicativo, o
aplicativo deverá permitir ao usuário solicitar atendimento. Após informar o endereço, os dados do
paciente e acionar a opção solicitar atendimento o aplicativo deverá exibir uma interface solicitando
a confirmação dos dados do paciente: Nome, Idade e Sexo e Local do Atendimento: Endereço.
Permitir a inclusão de referência/complemento para chegada ao local do atendimento. O aplicativo
deverá solicitar qual é a queixa primária do paciente e pedir que o usuário confirme a solicitação do
atendimento. Após a confirmação da solicitação o aplicativo deverá enviar os dados do atendimento
para o Sistema de Regulação do SAMU. Em caso de sucesso no recebimento das informações, o
sistema deverá abrir um novo chamado no sistema da SAMU e informar ao usuário do aplicativo o
Número do atendimento e solicitar ao usuário que realize uma ligação para o SAMU 192 para
prosseguir com o atendimento.
Caso ocorra algum problema no envio das informações o aplicativo deverá informar ao usuário que
não foi possível enviar as informações e das a opções de tentar novamente, discar 192 ou Cancelar a
solicitação em caso de nova tentativa, o sistema irá tentar enviar novamente as informação para
central de Regulação de SAMU. Após 3 tentativas sem sucesso o aplicativo deverá sugerir ao usuário
discar 192.
O aplicativo deverá permitir que a central de regulação do SAMU cancele uma solicitação feita pelo
aplicativo. Quando o ocorrer o cancelamento de uma solicitação o aplicativo deverá exibir para o
usuário do aplicativo o motivo do cancelamento na interface de histórico de atendimentos.
Na funcionalidade “Serviço Monitoramento”, o usuário poderá habilitar o serviço de monitoramento.
Enquanto o serviço de monitoramento estiver habilitado o aplicativo deverá analisar as informações
do acelerômetro do dispositivo e sempre que ocorrer uma alteração na força G aplicada sobre o
dispositivo, maior do que 5G, o aplicativo irá informar ao usuário que foi detectada uma alteração na
força G, aplicada sobre o dispositivo fora do normal e possibilitar a abertura de um atendimento para
o usuário.
Nos casos em que a detecção da força G aplicada no dispositivo for maior do que 25G, o aplicativo irá
tentar solicitar um atendimento automaticamente e iniciar uma ligação para o SAMU 192 com o Viva
Voz do dispositivo ativado.
A funcionalidade do serviço de monitoramento depende da autorização prévia do usuário, e que o
dispositivo do usuário possua os recursos de hardware e software como sensores GPS,
Acelerômetros e Conexão Móvel compatíveis com o aplicativo, e que o usuário esteja dentro da área
de cobertura dos serviços de Internet Móvel, GPS, telefonia e dentro da área de atendimento do
SAMU 192.
O Serviço de monitoramento habilitado não garante ao usuário a solicitação de um atendimento
automático pelo central de atendimento, apenas aumenta suas possibilidades de atendimento.

4.24 Especificação Treinamento e Capacitação

Deverá ser providenciado pela CONTRATADA um treinamento a todos os profissionais envolvidos
com os serviços prestados pelo SAMU 192 e que operam as funcionalidades do software.
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É de responsabilidade da empresa fornecedora o treinamento de todos os funcionários que utilizarão
o sistema, desde os Tarms, Rádio Operadores, Médicos, Coordenadores, para que todos saibam
operar as ferramentas antes do início da utilização.
O objetivo da capacitação é dar uma visão sistêmica da utilização e funcionamento das ferramentas
utilizadas, a fim de capacitar todos os funcionários. O programa de treinamento será apresentado
previamente à Coordenação do SAMU para apreciação e aprovação, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:
Cronograma contemplando o início e carga horária de cada treinamento;

Conteúdo e local da realização de cada treinamento;

Pré-requisitos dos treinandos;

No final de cada treinamento deverão ser entregues à CONTRATANTE, os seguintes documentos: lista
de presença, avaliação do treinamento, avaliação dos treinados e certificação do treinamento a cada
treinando.
O programa de capacitação será continuado abrangendo:
Atualização das novas funcionalidades e/ou módulos que foram implantados ao longo da

execução do contrato
Capacitação de profissionais que venham a fazer parte da equipe do SAMU 192.


4.25 Suporte Técnico

Deverá disponibilizar central de atendimento, disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, para
abertura de chamado, através de e-mail, chat, telefone, acesso remoto ou sistema específico para
este fim.
Deverá fornecer suporte técnico presencial e remoto para os coordenadores do sistema, em todas as
funcionalidades do sistema, de acordo com os prazos definidos sem custo adicional para o SAMU
192.
Deverá realizar configurações, realizar parametrizações, executar rotinas, importar arquivos, realizar
intervenções no banco de dados e emitir relatórios, de acordo com as especificações do SAMU 192,
sempre que necessário e quando não for possível ser executado pelo próprio SAMU 192.
Os serviços de Suporte, Atualização e Atendimento remoto deverão atender o Acordo de Níveis de
Serviços para a solução de problemas reportados pela CONTRATANTE. Os problemas serão
categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da solução e expectativa de
prazo máximo de atendimento, segundo a tabela a seguir:

Severidade
Nível
1

Tempo de
Atendimento
(horas)

Conceito
Solução sem condições de funcionamento

1

Prazo de Solução
após chamado
(horas)
2
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2

Problema grave, prejudicando
funcionamento da Solução

4

12

3

Problema que gere restrições ao pleno
funcionamento da Solução

6

48

4

Problema que não afete o funcionamento da
24
Solução
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Os chamados de Severidade 1 deverão ser atendidos num prazo de 1 (uma) hora após a sua abertura
e contarão com um esforço concentrado da CONTRATADA, a fim de aplicar as soluções necessárias
em até, no máximo, 2 (duas) horas, impreterivelmente, contadas a partir da abertura do chamado.
O atendimento a chamados de Severidade 1 não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do serviço envolvido, mesmo que se estenda para períodos noturnos e dias não
úteis como sábados, domingos e feriados. Se, após 2 (duas) horas de iniciado o atendimento remoto
a um chamado com Severidade 1, o serviço afetado não tiver sido restabelecido, o atendimento onsite deverá ser iniciado em no máximo 1 (uma) hora após esgotado o prazo de 2 (duas) horas de
atendimento remoto.
Os chamados classificados com Severidade 2 deverão ser atendidos num prazo de até 4 (quatro)
horas após a sua abertura e contarão com um esforço concentrado da CONTRATADA, a fim de aplicar
as soluções necessárias em até, no máximo, 12h (doze horas), impreterivelmente, contadas a partir
da abertura do chamado.
O atendimento a chamados classificados com Severidade 2 não poderá ser interrompido até a
recuperação do funcionamento dos serviços e aplicações envolvidos, mesmo que se estenda para
períodos noturnos e dias não úteis como sábados, domingos e feriados.
Os chamados classificados com Severidade 3 deverão ser atendidos num prazo de até 6h (seis horas)
após a sua abertura e contarão com um esforço concentrado da CONTRATADA com vistas a aplicar as
soluções necessárias em até, no máximo, 48h (quarenta e oito horas), impreterivelmente, contadas a
partir da abertura do chamado.
Os chamados classificados com Severidade 3, quando não solucionados no tempo definido, serão
automaticamente escalonados para nível de Severidade 2, sendo que os prazos de atendimento e de
solução do problema bem como os prazos serão automaticamente ajustados para o novo nível de
severidade.
Os chamados classificados com Severidade 4 deverão ser atendidos em, no máximo, 24h (vinte e
quatro horas) após a abertura, devendo ser solucionado em até 96h (noventa e seis horas).

4.26 Licença de Uso
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Deverá ser fornecida cessão de direito de uso, durante toda a vigência do contrato, sem limite de
quantidade de usuários e funcionários, para todo o sistema e seus componentes, para o SAMU 192 e
todos os órgãos públicos da administração direta e indireta ligados ao SAMU 192.

APÊNDICE II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresento a Proposta de Preço para a prestação de serviços de solução integrada de Infraestrutura TI e
Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de usuários, com fundamento na
Portaria MS/GM nº 2048/2002 e demais legislações do Ministério da Saúde, em especial, a Portaria
MS/nº 2026/2011, 1010/2012 e a Portaria SAS/MS/nº 356/2013, para atender as necessidades do
SAMU REGIONAL DE SÃO LUIS/MA (Central de Regulação), conforme especificações,
quantidades e condições gerais contidas neste Termo de Referência, já inclusos todos os custos
necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto em questão.
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ:

ITEM

DESCRIÇÃO

UND DE
MEDIDA

QNT

Unid.

1

VLR MENSAL
(R$)

VLR TOTAL
(R$)

Solução integrada de infraestrutura de TI e Software de controle de gestão
1

em saúde.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ _______,__ (_________________________).
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __ (______) dias (mínimo de 90 dias)
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

Local, ___de ______________de 2021.
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Assinatura do responsável legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 – CPL/PMSLMA
ANEXO II
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de solução integrada de infraestrutura TI e Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de usuários.

PESQUISA DE MERCADO
BANCO DE PREÇOS

APURAÇÃO FINAL
ITEM

1

DESCRIÇÃO

Solução integrada de
infraestrutura de TI e Software
de controle de gestão em saúde.

UND

UND

QNT

1

CATSERV

20605

COTAÇÃO 1

COTAÇÃO 2

COTAÇÃO 3

VLR MENSAL

VLR MENSAL

VLR MENSAL

R$

31.500,00

R$

31.533,00

R$

44.223,33

VALOR
APURADO POR
ITEM (R$)

METODOLOGIA
ADOTADA

VLR MENSAL

R$
35.752,11

MÉDIA

R$
35.752,11

VLR TOTAL (ANUAL)

R$

429.025,32
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 – CPL/PMSL/MA
ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº____/______.
Ref.: Processo Administrativo nº 040/93422/2019
Pregão Eletrônico nº

/

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA, POR MEIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ................... E A EMPRESA ............. PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ..........................

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 06.307.102/0001-30, estabelecida nesta Capital do Estado do
Maranhão, no endereço ________________________, neste ato representado por seu Secretário, Sr.____________, brasileiro,
solteiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº _________________ e portador da Cédula de Identidade nº ___________
(SSP/MA).

CONTRATADA: _______, inscrita no CNPJ nº ________, Inscrição Estadual nº _______, sediada à Rua ________, CEP: ________
neste ato representada pelo Sr.(a) ______, portador da Carteira de Identidade nº _______ e inscrito no CPF sob o nº______.

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo
Administrativo nº ............/....... que originou o Pregão Eletrônico nº ..../....mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de solução integrada de Infraestrutura TI e
Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de usuários, com fundamento na Portaria
MS/GM nº 2048/2002 e demais legislações do Ministério da Saúde, em especial, a Portaria MS/nº 2026/2011,
1010/2012 e a Portaria SAS/MS/nº 356/2013, para atender às necessidades do SAMU REGIONAL DE SÃO
LUIS/MA (Central de Regulação),de acordo com as especificações definidas no Termo de Referência
contante no ANEXO I do Edital de licitação emepígrafe e em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

2. Discriminação do objeto:
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UND
DE
QTD
MEDIDA

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Solução integrada de infraestrutura de TI e Software de controle de
Unid.
gestão em saúde.

1

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
1. O valor deste contrato é de R$ ..................(.

).

1.1. No valor em questão estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO
1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
Complementar nº 126/2006 e alterações, Decreto Municipal nº 53.647/2019, Decreto Municipal 56.875/2021,
Decreto Municipal nº 57.106/2021 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e sua alterações, a
legislação que rege a espécie.
2. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:
a) Edital do Pregão Eletrônico nº ......../.........
b) Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA em ..... de ....... de ...

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
1.
A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo
ser prorrogado conforme estabelecido no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993, tendo sua eficácia
condicionada à data de sua publicação, mediante extrato no Diário Oficial do Município, que será providenciada
pela CONTRATANTE nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do
Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto Federal nº 10.024/2019.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
1. A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício de_____, no valor de R$ _______
(__________) conforme a seguinte classificação:
Gestão/Unidade: ..................
Fonte: .................
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Programa de Trabalho: ..................
Elemento de Despesa: ...................

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.3 Do prazo de instalação: Será de 7 (sete) dias, contado do recebimento da Ordem de Serviço, de forma
única, conforme a necessidade da CONTRATANTE.
1.1 A simples instalação dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e
comprovação da conformidade pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE, nas seguintes condições:

c) Provisoriamente, a partir da instalação, para efeito da verificação da conformidade com as especificações
constantes neste instrumento e na proposta;
d) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste instrumento e
na proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 7 (sete) dias consecutivos do recebimento
provisório.
e) Na hipótese de a verificação a que se refere o item acima não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
f)
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da notificação enviada pela CONTRATANTE à CONTRATADA, as suas custas, sem prejuízo da
aplicação das demais penalidades informadas no instrumento contratual.
4.4 Do local de instalação: O objeto licitado deverá ser instalado conforme determinado na Ordem de Serviço
emitida pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
1.

Da Capacitação dos Usuários do Sistema

1.1
O treinamento no sistema deverá ter início em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato,
sendo o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para a sua conclusão, de acordo com as definições do item
“TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO”, disposto no APÊNDICE I deste Termo de Referência.
‘
2.
Da Garantia e Licença de Uso

2.1
Da Garantia e/ou Validade
2.1.1 Deverá disponibilizar, a qualquer momento, desde que solicitado pelo SAMU 192, todos os dados gerados
e gerenciados pelo sistema, incluindo as bases de cadastros, como as de usuários, em formato CSV, sendo um
arquivo para cada tabela do sistema e a primeira linha dentro de cada arquivo contendo o nome dos campos
da tabela.
2.2 Da Licença de Uso
2.2.1 Deverá ser fornecida cessão de direito de uso, durante toda a vigência do contrato, sem limite de
quantidade de usuários e funcionários, para todo o sistema e seus componentes, para o SAMU 192 e todos os
órgãos públicos da administração direta e indireta ligados ao SAMU 192.

2.3 Da Prova de Conceito
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2.3.1
O software deve ser submetido à verificação técnica por corpo profissional próprio da CONTRATANTE,
de modo a demonstrar o atendimento aos requisitos técnicos destinados à sua funcionalidade;
2.3.2
Após a fase de habilitação, a proponente melhor classificada ficará convocada para iniciar os
procedimentos de amostragem do software por si proposto, cujo início se dará no prazo máximo de dois dias
úteis subsequentes à sua habilitação;
2.3.3
A sessão da amostragem ocorrerá diante de corpo profissional técnico específico da CONTRATANTE;
2.3.4
A amostragem deverá simular, em tempo de execução, cada funcionalidade técnica descrita neste
instrumento, em sua totalidade;
2.3.5
As simulações deverão ocorrer em equipamentos próprios da proponente, com software já instalado e
configurado, não sendo permitidas ações de instalação e configuração durante a amostragem.
2.3.6
O corpo técnico da CONTRATANTE poderá submeter a amostragem em seus equipamentos, caso
entenda por necessário.
2.3.7
A amostragem deverá ocorrer em período máximo de oito horas. Sua prorrogação poderá ocorrer,
conforme decisão do Corpo Técnico da CONTRATANTE, cuja sequência de análise iniciará na primeira hora útil
posterior à sua interrupção.
2.3.8
Qualquer que seja a interrupção da amostragem, os equipamentos destinados à sua execução deverão
manter-se intocáveis no local de sua verificação. Sua retirada ou manuseio em momento anterior à
continuidade dos procedimentos será considerada como finalizadora da amostragem.
2.3.9
Para resguardar a eficácia, segurança, comprovação imediata das funcionalidades do software em
análise, bem como os direitos de propriedade intelectual, autoral e comercial do software analisado, não será
permitido o uso de internet no ambiente de amostragem, por quaisquer presentes na sessão, incluindo
qualquer tipo de aparelho eletrônico.
2.3.10 A sessão da amostragem é pública e permitido o seu acompanhamento a quaisquer interessados, não
sendo permitida a intervenção durante a execução da análise. Eventuais manifestações poderão ser levantadas
em momento oportuno, posterior à amostragem, diretamente ao pregoeiro responsável pela licitação que
deverá registrar e tomar as medidas cabíveis aos apontamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos materiais/produtos/bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

Página 102 de 38
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 040-93422/2019
Rub. _______________

1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme apresentação de fatura/medição mensal e mediante a
confirmação de que os enlaces contratados estão efetivamente ativados, e em conformidade com a nota fiscal
e fatura emitida pela CONTRATADA, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato;
2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
apresentação da Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviço, de acordo com as condições constantes neste contrato e
em consonância com as demais exigências administrativas em vigor, através de transferência bancária em favor
da CONTRATADA: BANCO: _______ AGÊNCIA: ______ CONTA CORRENTE: _______.
3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso I e II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, se este for o caso, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviço, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
4. Não será autorizado pagamento sem que o fiscal do contrato ateste o recebimento a partir da Nota Fiscal
e/ou Ordem de Serviço.
5. Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar da Nota
Fiscal e/ou Ordem de Serviço correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da
CONTRATANTE, cujo CNPJ está especificado na qualificação preambular do contrato, informando o número de
sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
7. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal
e/ou Ordem de Serviço, a devida comprovação, a fim de evitara retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
8. A Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviço, correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA,
diretamente ao Fiscal deste Contrato, que somente atestará a prestação dos serviços, quando cumpridas, pela
mesma, todas as condições pactuadas.
9. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviço, ou circunstância que impeçam a liquidação da
despesa, àquelas serão devolvidas a CONTRATADA, pelo Gestor deste Contrato e o pagamento ficará pendente
até que se providencie pela CONTRATADA as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer
ônus para a CONTRATANTE.
10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte
fórmula:
I = (TX/100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I = índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
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VP = Valor da parcela em atraso
11. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao CONTRATANTE.
12. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos, elencados nos art.
27, da Lei nº 8.666/93.
a)
Documentação de habilitação jurídica;
b) Atestado de qualificação técnica;
c)
Documentação de qualificação econômico-financeira;
d) Documentação de regularidade fiscal e trabalhista;
e)
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, incluído pela Lei nº 9.854, de
1999.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
1. As CONTRATANTES têm o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-e à
REVISÃO do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
2. A CONTRATADA deverá formular ao CONTRATANTE requerimento para revisão do contrato, comprovando
a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa à data da formulação da
proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando a repercussão financeira sobre o
valor pactuado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. Não haverá exigências de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.
Definir diretrizes, normas e procedimentos e emitir pareceres sobre a execução dos serviços;
2.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos
pelo SAMU 192, não devem ser interrompidos;
3.
Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA;
4.
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar os serviços dentro das
normas estabelecidas no contrato, prestando informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
5.
Além das obrigações contratualmente assumidas, a Contratante obriga-se a:
a)
Dirimir dúvidas referentes às especificações de componentes;
b)
Fornecimento de rede de energia elétrica funcionando;
c)
Fornecimento de rede lógica de dados funcionando;
d)
Fornecimento de link de Internet de no mínimo 10mb funcionando;
e)
Fornecimento de local físico para instalação dos servidores;
f)
Disponibilizar acesso aos recursos envolvidos;
g)
Orientar quanto às políticas internas da CONTRATANTE;
h)
Acompanhamento do Projeto;
i)
Permitir o acesso de técnicos credenciados da CONTRATADA, nas dependências internas do SAMU
192, desde que devidamente uniformizados e/ou identificados e que estejam envolvidos no desenvolvimento do
sistema;
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j)
Comunicar à CONTRATADA quaisquer ocorrências em desacordo com o cumprimento das obrigações
pactuadas durante o atendimento, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas;
k)
Designar servidores públicos municipais para apoio e suporte à implantação das melhorias do sistema,
definindo os administradores do sistema e o comitê gestor formado pelos responsáveis de cada área técnica
usuária do sistema;
l)
Acompanhar e homologar todo o processo de implantação de novas funcionalidades;
m)
Efetuar o pagamento ajustado, de acordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições estabelecidas no contrato e em seus
anexos;
2.
Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas estabelecidas na
Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
3.
Seguir normas, políticas e procedimentos do SAMU 192, no que concerne à execução do objeto, de
forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento das operações do SAMU 192, inclusive
observando normas e regulamentos referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho;
4.
Comunicar ao SAMU 192, por escrito, qualquer anormalidade durante a execução dos serviços,
prestando todos os esclarecimentos que se forem solicitados e quando necessários;
5.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMU 192 ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo dos seus empregados, quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo SAMU 192;
6.
Comunicar ao SAMU 192, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o
cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias;
7.
Recrutar e contratar mão de obra especializada, qualificada, compatível e em quantidade suficiente à
perfeita execução do objeto do contrato, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade
do SAMU 192;
8.
Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução
do objeto do contrato, tais como salários, seguro contra acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações,
vale-transporte, vale-refeição, encargos fiscais comerciais e sociais e outros que porventura venham a ser
criadas e exigidas por lei;
9.
Informar ao SAMU 192, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, CPF e
número da carteira de identidade dos colaboradores disponibilizados para a prestação de serviços;
10.
Assumir todas as despesas com diárias de hotel ou moradia, estadias, deslocamento, refeições,
telefonia necessárias à completa execução do objeto do contrato;
11.
Fornecer as devidas notas fiscais e faturas, nos termos da lei, e cumprir todas as obrigações fiscais
decorrentes da execução do contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí advindas;
12.
Manter, e apresentar, se solicitado, todas as condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e
qualificação técnica, que ensejaram sua contratação, devidamente atualizadas, durante toda a vigência do
contrato, sob pena de retenção dos valores, até sua regularização, sem ônus para o SAMU 192, bem como a
aplicação das demais penalidades;
13.
Apresentar e cumprir os cronogramas de execução dos serviços, atendendo aos prazos estabelecidos e
acordados nas ordens de serviço abertas pelo SAMU 192;
14.
Gerenciar as etapas do processo de desenvolvimento e implantação dos projetos das novas
funcionalidades, informando ao SAMU 192 sobre o desenvolvimento das ações e o cumprimento de cada etapa,
bem como realizar testes, os quais necessitam ter seus resultados demonstrados;
15.
Corrigir ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, os sistemas que apresentem defeitos ou
incorreções;
16.
Assegurar que as novas implementações e/ou correções do sistema não alterem (de forma não
planejada) outras funcionalidades/aplicações já existentes no sistema;
17.
Garantir a disponibilidade do sistema e todos os dados por ele gerenciado, de forma que o SAMU 192
possa utilizá-lo ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana;
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18.
Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados, contidos em quaisquer mídias e
documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados o SAMU 192,
respondendo civil e criminalmente pelos danos que venham a ocorrer;
19.
Não reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, qualquer documento que lhe seja entregue por meio
físico ou eletrônico, exceto nas necessidades decorrentes dos serviços, objeto deste instrumento contratual;
20.
Respeitar os direitos de propriedade intelectual relativo ao uso, proteção e segurança dos programas;
21.
Não transferir, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a CONTRATANTE.

22. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
22.1
A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
22.2
A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado
há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seucônjuge, companheiro,
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.
22.3
Responder pela recuperação de ambientes internos e externos, da CONTRATANTE ou de terceiros,
que tenham sofrido algum tipo e intervenção pela CONTRATADA em razão da prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que hajainteresse da
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 5% (cinco por
cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:
1.1. Apresentar documentação falsa;
1.2. Fraudar a execução do contrato;
1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
1.3.1. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97,parágrafo
único, da Lei nº 8.666/1993.
1.4. Cometer fraude fiscal; ou
1.5. Fizer declaração falsa.
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2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº10.520,
de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADApoderá ser sancionada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas nos itens de 3 a 6 abaixo, com as seguintes sanções:
2.1. Advertência;
2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Município, por
prazo não superiora 2 (dois) anos;
2.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.4º da Lei nº
10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou
2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perantea própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
3. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará
sujeita à aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
4. Configurar-se-á a inexecução total do objeto, entre outras hipóteses:
4.1. O atraso injustificado no prazo de entrega superior a 20 (vinte) dias;
4.2. A entrega de objeto diverso daquele contratado.
5. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa:
5.1. De 0,16% (dezesseis centésimos por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até
o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a hipótese de atraso injustificado no prazo de
entrega até o limite de 30 (trinta) dias.
5.2. De no máximo 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para as hipóteses de entrega parcial do objeto
ou entrega do objeto em desacordo com as especificações técnicas constantes do AnexoI do Pregão Eletrônico
nº ____/____.
6. O descumprimento de obrigação contratual acessória sujeitará a CONTRATADA à multa de até 5 % (cinco por
cento) do valor contratado.
7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
7.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.
7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
8. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas neste contrato, poderá ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e
XVII, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou
estimados.
2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 1 0 ( d e z ) dias úteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
3. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos acarreta as
seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 8.666/93:
3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
Administração;
3.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução
do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V, do art. 58 da Lei nº 8.666/93;
3.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados àAdministração.
3.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme ocaso:
3.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
3.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE
1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data-limite para a apresentação das
propostas.

2.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

3.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

4.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
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7.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.

O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS
1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da
Procuradoria-Geral do Município, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei 10.520/2002 e
demais normas federais, estaduais e Municipais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios
gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO
1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação resumida deste instrumento de contrato ou de seus
aditamentos no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administraão até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº
8.666, de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís/MA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 32, § 6º da Lei Federal nº
8.666/93.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em ( ) via, a qual,
depois de lido e assinada pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

São Luís/MA

, de

de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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Testemunhas:
Nome:

CPF: ___________

Nome:

CPF: ___________

Página 110 de 38
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/

