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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1.  OBJETO: 

 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de 

gestão, em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do 

banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou 

download, incluindo ainda serviços de instalação, migração de dados, treinamento, 

implantação, manutenção e suporte técnico, garantia de atualização legal, atualização 

tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme 

especificações técnicas deste Termo de Referência, para atender o Centro de Referência 

em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (CEROF-UFG), localizado na Av. 

Primeira Avenida, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás – CEP: 74605-020. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

- A contratação decorre da necessidade de fomentar, gerenciar, operacionar e executar 

as  ações e serviços de saúde, para garantia do acesso aos pacientes do sistema único – 

SUS, atendidos no Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de 

Goiás; 

- As demandas por serviços especializados em tecnologia da informação são crescentes, 

sendo  fundamental a existência de uma solução que garanta os controles necessários; 

- Observa-se, portanto, no contexto atual e de forma geral, um crescimento intenso de 

trabalho  nas áreas responsáveis pela Tecnologia da Informação das unidades públicas de 

saúde. Esse aumento no conjunto de atividades exercidas pelo setor de TI decorre de 

diversas razões, dentre as quais podem-se destacar: a relação cada vez mais direta entre 

os processos de negócio e a TI,  a crescente necessidade de obtenção de informações 

precisas, confiáveis e em tempo para a tomada de decisão,  a automação contínua dos 

processos de trabalho objetivando sua celeridade e economicidade, as seguidas 

demandas de integração, de migração ou de atualização tecnológica de sistemas. 
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3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA 

 

Descrição dos módulos a serem contratados: 

 

3.1 - Módulo de Gestão de Atendimento (Controle de Fila, Painel de Senha); 

3.2 - Módulo de Gestão de Agendamento Ambulatorial, SADT e Cirúrgico (Consultas, 

Exames, Cirurgias); 

3.3 - Módulo de Gestão Ambulatorial e Urgência; 

3.4 - Módulo Hospitalar com PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente; 

3.5 - Módulo Controle de SAME; 

3.6 - Módulo de Faturamento SUS (APAC, BPA, AIH); 

3.7 - Módulo de B.I. Business Intelligence; 

3.8 - Módulo de Gestão de Suprimentos (Fármacia e Almoxarifado); 

3.9 - Módulo de Gestão de Equipamentos; 

3.10 - Módulo de Gestão de Controle de Portaria, com cadastro de profissionais, 

visitantes, acompanhantes e fornecedores. 

 

Descrição das específicações a serem atendidas: 

 

3.11- O sistema deverá integrar com os sistemas licitados pela regulação da Prefeitura, 

portal de compras HUMA e com equipamentos de exames; 

3.12 - A empresa deverá oferecer suporte in loco, por telefone, e-mail ou remotamente e 

em site especializado;  

3.13 - A empresa contratada deverá realizar um levantamento dos equipamentos de T.I 

para a implantação, caso não atenda, especificar as configurações técnicas dos 

equipamentos que atenda; 

3.14 - O software já deve estar pronto para assinatura digital em nuvem; 

3.15 - O Software contratado deverá ter a tecnologia HTML5; 

3.16 - A empresa deverá demonstrar o sistema de Gestão Hospitalar já implantado em 

um Hospital Oftalmológico; 

3.17 - O Software deverá prezar pela segurança do paciente. 
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A prestação dos serviços inclui a realização dos seguintes processos físicos e 

respectivas  informações: 

 

4.1 – IMPLANTAÇÃO 

 

A contratada deverá elaborar plano de trabalho contemplando o detalhamento do 

cronograma e das  atividades de implantação dos Sistemas, observando os prazos 

acordados entre a contratante e a contratada,  contados da assinatura do contrato e 

identificando os requisitos necessários à operacionalização do Sistema, entre outros: 

- Definir logística de implantação; 

- Instalar e configurar o ambiente tecnológico e operacional das soluções 

propostas; 

 

4.2 – TREINAMENTO 

 

A Empresa contratada se comprometerá em realizar treinamento para os usuários dos 

sistemas, bem como Interagir com os mesmos para solução de eventuais problemas 

iniciais de implantação, observando as seguintes definições: 

- Todos os custos de passagens, hospedagens, transferências, alimentação entre 

outros são da Contratada; 

- Material de apoio incluindo os didático-pedagógicos necessários à realização 

do treinamento, deverá ser fornecido pela Contratada; 

- As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado no 

Cronograma de Implantação; 

- O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português; 

- A empresa deverá disponibilizar instrutores em número, competência e 

experiência profissional adequada ao treinamento a ser realizado, primando 

também pela padronização metodológica, didática e de conteúdo programático 

entre os treinandos. 
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4.3 – SUPORTE E MANUTENÇÃO 

 

A Empresa Contratada deverá prestar serviços especializados na solução de problemas 

dos Sistemas, garantindo sua operacionalização, diagnosticando a performance em seus 

aspectos operacionais e legais e identificando problemas inerentes aos Sistemas. 

 

4.3.1 - Suporte 

 

- Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no 

horário das 07:00h às 19:00h, de segunda à domingo; 

- O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente 

apto a prover o devido suporte aos Sistemas, com relação ao problema relatado, 

ou redirecionar o atendimento a quem o faça; 

- A Contratada deverá estar apta a acessar remotamente os Sistemas do cliente de 

forma a verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em 

ambientes internos da fornecedora do Sistema; 

- Deverá ser garantido ao CEROF-UFG o tempo de início dos trabalhos 

necessários para a correção das falhas do Sistema de acordo com as prioridades 

estabelecidas quando da abertura do chamado técnico, sendo que no caso da 

prioridade mais severa este tempo deverá ser no máximo de 3 (três) horas, e no 

caso  de prioridade menos severa, o tempo deverá ser de no máximo 24 (vinte e 

quatro) horas; 

- A Empresa Contratada deverá reportar à Administração da unidade quaisquer 

outros problemas que não forem pertinentes ao Sistemas em questão. 

 

4.3.1 - Manutenção 

 

- A manutenção deverá abranger a atualização de versões do Sistema, assim como 

a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões 

em uso para garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades 

descritas, mantendo as parametrizações já efetuadas e garantidas e aquelas que 

se fizerem necessárias em virtude de mudanças na legislação durante toda a 

vigência do contrato; 
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- A Empresa Contratada deverá fornecer informações aos usuários sobre a 

situação e o andamento dos serviços de manutenção solicitados; 

 

- A Empresa Contratada deverá executar os serviços contínuos de manutenção dos 

Sistemas, durante a vigência contratual, de forma remota e/ou presencial; 

- A Empresa Contratada deverá atualizar as versões do sistema, sem qualquer 

ônus adicional para o CEROF-UFG, quando da incorporação de novas 

tecnologias e melhorias nos Sistemas, durante a vigência contratual. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
a) Atender e resolver todos os chamados de suporte técnico e/ou de incidentes, 

respeitar os prazos  acordados, prezar pelo sigilo das informações a que tiver 

acesso em razão do trabalho efetuado; 

b) Monitorar em tempo real a solução contratada através de ferramentas adequadas, 

assim como notificar o administração do CEROF-UFG sobre o desempenho dos 

equipamentos utilizados; 

c) Entregar o produto em sua versão mais atual, sendo que, em caso de mudança de 

nomenclatura,  deve estar especificado na proposta técnica o nome anterior e o 

atual; 

d) O software deverá ser fornecido com garantia do fabricante para manutenção e 

atualização tecnológica (upgrade) mínima de 12 (doze) meses; 

e) Disponibilizar atualizações de software e correções via Web, sem custo 

adicional durante o período de garantia; 

f) Constituirão responsabilidades da Contratada, a prestação de serviços, as 

operações e suporte do ambiente de rede, sob a demanda da Contratante ou da 

sua equipe de operação devidamente autorizada; 

g) Atuar em chamado de maior complexidade, buscando a resolução de problema 

de integração, conectividade, compatibilidade, optimização, baixo desempenho e 

indisponibilidade do ambiente;  

h) Orientar a equipe de operação quanto à adoção de melhores práticas de 

operações, configurações, manutenções no que tange ao ambiente de rede; 

i) Realizar configuração técnica para o funcionamento das soluções; 

j) A empresa CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado 
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especializado para garantir os serviços de assistência técnica; 

k) Realizar demonstração técnica para administração e controle da solução; 

l) A contratada deverá ministrar treinamento presencial no ambiente da Unidade e 

habilitar 02 (dois) profissionais indicados pela administração do CEROF-UFG 

para administração e controle de toda a solução ofertada, através da 

demonstração técnica após a implantação dos equipamentos; 

m) Responsabilizar-se, por todas as despesas com materiais, infraestrutura, mão-de-

obra, instalações, deslocamentos, hospedagens, alimentações, pedágios, 

combustíveis, taxas, tributos, incidências fiscais, contribuições de qualquer 

natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, salários, custos diretos e 

indiretos e quaisquer outros encargos ou despesas necessárias à perfeita execução 

do objeto dessa solicitação; 

n) Apresentar Nota Fiscal ou Fatura dos Serviços prestados e certidões negativas de 

débito, a saber, Regularidade FGTS, Tributos Federais e Dívida Ativa da União, 

Tributos Municipais e Dívida Ativa do Estado; 

o) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração do 

CEROF-UFG pelos serviços prestados; 

p) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação 

durante todo o prazo contratual. 

 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
a) Fornecer à Contratada os acessos necessários para a execução do trabalho; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, consistente na 

verificação da conformidade dos produtos entregues e sua conformidade em 

relação a este Termo de Referência,  de forma a assegurar o perfeito cumprimento 

das obrigações ora pactuadas; 

c) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela Contratada para fiel 

execução do  fornecimento; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas no objeto 

fornecido, para imediata correção. 
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7. VISITA TÉCNICA 

 
As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar visita técnica no 

local da prestação dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao 

desenvolvimento de seus trabalhos, acompanhado por pessoa designada para esse fim, 

no dia e horário agendado com o CEROF-UFG; 

- Para a visita técnica, o participante, ou o seu representante, deverá estar 

devidamente identificado; 

- A Visita Técnica tem por finalidade possibilitar que os concorrentes tomem 

ciência das condições dos equipamento, bem como das instalações físicas das 

unidades. 

- Tendo em vista que a realização de visita técnica é opcional, caso o participante a 

considere desnecessária, não poderá alegar o desconhecimento das condições e 

grau de dificuldade existente como justificativa para eximir-se das obrigações 

assumidas em decorrência da execução do objeto. 

 
 
8. DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 
 

a) Não conter rasuras ou emendas; 

b) Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante 

legal, com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

c) Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, 

mencionando a descrição, quantidade, valores e prazo de entrega, de forma a 

obedecer à discriminação do objeto; 

d) Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

e) O prazo para entrega da proposta será de 10 (dez) uteis, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

f) A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do 

primeiro dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

g) A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços; 

h) A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de 
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conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de referência. 

i) A proposta deve ser apresentada dentro da planilha orçamentaria anexa, a 

mesma pode ser solicitada ao setor de compras. 

 
9. JULGAMENTO 
 
O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de  Compras e 

Serviços, “As Compras e a Contratação de Serviços serão realizadas, preferencialmente, 

considerando o menor preço ofertado”. Será adotado o critério de menor preço global. 

 
10.  A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
 

a) Os serviços ora cotados serão prestados no Centro de Referência em 

Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás – Goiânia/Goiás; 

b) Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

c) Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem 

como, dos seus procedimentos e técnicas empregados; 

d) As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de 

emissão; 

e) Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F 

(Autorização de Fornecimento); 

f) A contratada deve apresentar, na proposta, tabela de custo para fornecimento 

de material extra caso seja necessário; 

g) A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente com o 

serviço a ser executado. 

 

11. DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado por igual período. 

 

 

 
 

 


