
 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

REFERÊNCIA: 003/2022 

 

Edital de chamamento Público Referência 003/2022: Credenciamento de Pessoas 

Jurídicas para Fins de Aquisição de licenças de uso de solução informatizada, em 

sistema integrado de gestão ambulatorial, com serviços continuados de suporte 

técnico, parametrização, implantação, treinamento, operação assistida, 

levantamento e análise de dados para alimentação dos módulos. 

  

1. Do Processo: A O.S.S Irmandade da Santa Casa de Andradina - SP, inscrita no 

CNPJ sob o nº 43.535.210/0001-97, estabelecida na Avenida Guanabara – 730 – Centro, 

na cidade de Andradina – SP – Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu 

Diretor Presidente, na condição de Gestora do AME - Ambulatório Médico de 

Especialidades de Andradina – CNPJ 43.535.210/0002-78 (localizado na Rua 

Guararapes 282, centro, na cidade de Andradina), nos termos do respectivo Contrato de 

Gestão firmado junto a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, vêm, por 

meio deste, tornar público, para o conhecimento dos interessados que está instaurando 

processo de Chamamento Público para Credenciamento de Pessoas Jurídicas para 

Fins de Aquisição de licenças de uso de solução informatizada, em sistema integrado 

de gestão ambulatorial, com serviços continuados de suporte técnico, 

parametrização, implantação, treinamento, operação assistida, levantamento e 

análise de dados para alimentação dos módulos, a ser desenvolvida na respectiva 

unidade gerenciada. 2. Do Objeto: O presente Chamamento Público tem por objeto 

credenciar pessoas jurídicas para Fins de Aquisição de licenças de uso de solução 

informatizada, em sistema integrado de gestão ambulatorial, com serviços continuados 

de suporte técnico, parametrização, implantação, treinamento, operação assistida, 

levantamento e análise de dados para alimentação dos módulos. A seleção levará sempre 

em conta a idoneidade, qualidade e menor custo. 3. Embasamento: O presente edital está 

embasado nas disposições contidas no Capítulo III nos artigos 46, 47, VIII, e 48, do 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da O.S.S. Irmandade da 

Santa Casa de Andradina – SP visando dar publicidade as pessoas jurídicas interessadas 

a credenciarem-se para prestação de serviços técnicos especializados, sem prejuízo das 

demais legislações aplicáveis a matéria. 4. Condições de Credenciamento: Para o 

Credenciamento a pessoa jurídica deverá estar regularmente constituída e em dia com 

suas obrigações sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará 

mediante a apresentação da documentação pertinente: Documento de constituição da 

empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de funcionamento, inscrição do CNPJ e 

certidões de débitos municipal, estadual e federal. 5. Forma, Prazo e Acesso ao 

Credenciamento: A) O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos 

(pessoa jurídica) idôneas que prestem este tipo de serviço: Aquisição de licenças de uso 

de solução informatizada, em sistema integrado de gestão ambulatorial, com serviços 

continuados de suporte técnico, parametrização, implantação, treinamento, operação 

assistida, levantamento e análise de dados para alimentação dos módulos. B) O 



 

 

 

credenciamento deverá ser enviado, acompanhado dos documentos em arquivo formato 

PDF (capacidade máxima de 10 MG) que comprovem as exigências do item 4, para o e-

mail:  gerencia.compras@ameandradina.com.br, aos cuidados de Aline Marcellani 

Milan – Gerente de Compras, entre os dias  21 e 24 de junho de 2022, até as 23 horas 

e 59 minutos, horário de Brasília, para  que se sugere como endereçamento do e-mail a 

seguinte inscrição: “Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Fins de Aquisição de 

licenças de uso de solução informatizada, em sistema integrado de gestão 

ambulatorial, com serviços continuados de suporte técnico, parametrização, 

implantação, treinamento, operação assistida, levantamento e análise de dados para 

alimentação dos módulos.” 6. Disposições Gerais: A) O processo para contratação 

consistirá inicialmente na análise da documentação apresentada pelo interessado, 

podendo haver solicitação para complementação de documentos, e, consultas sobre 

aceitação ou não de eventual contratação por valores a ser propostos pela contratante. B) 

O valor a ser eventualmente contratado será ofertado pela contratante, mediante proposta 

apresentada pelo interessado, em conformidade com a média de mercado e por ela 

praticada em suas unidades e deverá ser submetida à aprovação e concordância do 

interessado antes da efetiva contratação, observando sempre o valor menor e mais viável 

pela gestora. C) Para fins de contratação, a empresa deverá demonstrar que: 

1. Descrição dos Serviços e Cronograma de Execução:  

 

1.1. Aquisição de licenças de uso de software integrado de gestão ambulatorial por 24 

(vinte e quatro) meses; 

1.1. Instalação e configuração do Sistema Gerenciador do Banco de Dados (SGBD) 

relacional, que possa ser utilizado em plataformas de sistema operacional tanto Windows 

quanto Linux. Banco de dados com excelência em recursos de segurança e cumprimento 

das regulamentações, preferencialmente Oracle. 

1.2. Migração de dados:  

1.2.1. De forma remota, conforme acesso a base de dados do sistema atual.  

1.2.2. Deverá incorporar o seguinte escopo de Migração: 

1.2.2.1. Financeiro e Contábil 

1.2.2.1.1. Plano de Contas 

1.2.2.1.2. Pagadores 

1.2.2.1.3. Contas Bancárias 

1.2.2.1.4. Fornecedores 

1.2.2.1.5. Títulos a Pagar 

1.2.2.1.6. Títulos a Receber 

1.2.2.1.7. Movimentações Financeiras 

1.2.2.1.8. Movimentações Contábeis 

 

1.2.2.2. Atendimento 

1.2.2.2.1. Usuários 

1.2.2.2.2. Profissionais de Saúde 

1.2.2.2.3. Especialidades 

1.2.2.2.4. Tipos de Atendimento 

1.2.2.2.5. Template de Fichas Clínicas 

1.2.2.2.6. Configurações de De-Para CROSS 
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1.2.2.2.7. Prontuários 

1.2.2.2.8. Agendamentos 

1.2.2.2.9. Registros de Atendimento 

1.2.2.2.10. Fichas e Evoluções 

1.2.2.2.11. PDFs do sistema atual - Gerenciador de documentos (GED) 

1.2.2.2.12. Pedidos de Exames 

 

1.2.2.3. Farmácia e Suprimentos 

1.2.2.3.1. Produtos 

1.2.2.3.2. Centro de Custos 

 

2. Implantação do Sistema:  

 

2.1. Instalação e configuração deverão ser feitas no servidor local do AME de Andradina 

de forma remota ou “in loco”. 

2.2. Treinamento presencial e remoto, para uso dos aplicativos do Sistema, em dias úteis 

nas dependências do AME de Andradina, que disponibilizará espaço físico, equipamentos 

(computadores e projetores) e acesso à internet. 

2.3. Prazo de execução da migração e treinamentos: 45 dias. 

2.4. Operação assistida após finalização dos Treinamentos, para início da utilização e 

realização dos primeiros fechamentos e consolidações de Faturamento, Suprimentos e 

Contabilidade. 

 

3. Manutenção corretiva, evolutiva, suporte técnico e atualização do Sistema 

 

3.1. Manutenção corretiva e evolutiva - consistirá em: correção de erros/defeitos, 

atualização de recursos através de liberação de melhorias, complementos e novas 

legislações que envolvem os processos de FAA, APAC. 

3.2. Suporte Técnico – a contratada deverá disponibilizar o canal de suporte técnico, por 

meio de serviço telefônico, portal de internet, Skype e WhatsApp, em dias úteis e horário 

comercial; 

3.3. Atualização – a contratada disponibilizará recursos técnicos ou sistêmicos para que 

a própria contratante realize a atualização do sistema em suas dependências, por meio de 

aplicativo instalador ou scripts. 

 

4. Requisitos Gerais e Estruturais  

 

4.1. Banco de Dados: Sistema Gerenciador do Banco de Dados (SGBD) relacional, 

homologado para plataformas de sistema operacional tanto Windows quanto Linux que 

tenha padrão de excelência em recursos de segurança e cumprimento das 

regulamentações, preferencialmente Oracle. 

4.2. Multiempresa – Capaz de gerir e separar movimentações entre vários CNPJ na 

mesma base. 

4.3. Controle de Restrição de Acesso ao Sistema por meio de login e senha. 

4.4. Gerador de Layouts de Documentos e Impressos.  

4.5. Preparado para Assinatura Digital. 



 

 

 

4.6. Recursos de integração ou importação dos arquivos de CEP dos Correios 

 

5. Detalhamento das Funcionalidades 

 

6.1. Gestão de Usuários e Acesso ao Sistema 

6.1.1. Cadastro de usuários com controle de perfis (médico, enfermagem, administrativo); 

6.1.2. Grupos de usuários; 

6.1.3. Integração dos Logins com Banco Oracle; 

6.1.4. Restrições de acesso aos usuários ou grupos do sistema, para rotinas específicas ou 

funções; 

 

6.2. Gestão de Atendimento Laboratorial 

6.2.1. Gerenciamento de Prontuário com opção de foto do paciente; 

6.2.2. Controle de pacientes atendidos no ambulatório; 

6.2.3. Controle de pacientes atendidos para execução de exames; 

6.2.4. Geração automática de documentos; 

6.2.5. Geração automática de FAA para atendimento SUS; 

6.2.6. Identificação BIOMÉTRICA do Paciente (certificação do paciente pela impressão 

digital); 

6.2.7. Gerenciamento de LOCALIZAÇÃO física de prontuário, permitindo informar 

localização, responsável, motivo de transferência e log de movimentação; 

6.2.8. Busca fonética de prontuários evitando duplicidades; 

6.2.9. Totem de senhas; 

 

6.3. Gestão de Agendamento 

6.3.1. Agenda Médica por médico, especialidade e local de atendimento; 

6.3.2. Controle de pacientes novos ou existentes através do prontuário; 

6.3.3. Bloqueio de horários; 

6.3.4. Agenda complementar de horários; 

6.3.5. Controle de feriados; 

6.3.6. Reserva de horários para o dia do atendimento; 

6.3.7. Controle de pacientes atendidos ou ausentes; 

6.3.8. Encaixes; 

6.3.9. Pesquisa de horários livres; 

6.3.10. Transferência de horários unitário ou total de um médico; 

6.3.11. Restrição de manipulação de acesso por usuário; 

6.3.12. Fácil visualização do calendário ou datas de identificação de agenda com cores e 

legendas; 

6.3.13. Integração com a agenda de consultório do módulo de acompanhamento clínico; 

6.3.14. Integração da Agenda com o sistema CROSS; 

6.3.15. Processo de agendamento e confirmação de vários horários, simultaneamente, do 

mesmo paciente; 

6.3.16. Restrição de quantidade de agendamentos por dia para o mesmo paciente; 

6.3.17. Painel de chamada; 

6.3.18. Uso do CEP no cadastro dos Prontuários; 



 

 

 

6.3.19. Uso de CEP e endereços, padronizados pela Secretaria Estadual de Saúde, sem 

perder a descrição original do CEP dos Correios; 

6.3.20. Recurso de atualização periódica do CEP por meio de arquivo dos correios; 

 

6.4. Gestão Clínica e Prontuário Eletrônico  

6.4.1. Geração de prontuário para cada paciente; 

6.4.2. Prescrição médica eletrônica; 

6.4.3. Software preparado para Assinatura Digital de documentos; 

6.4.4. Tradução e solicitação automática de materiais, medicamentos, dietas e nutrições; 

6.4.5. Requisição de produtos de uso do posto e salas de procedimentos; 

6.4.6. Acompanhamento de aplicação e suspensão de medição; 

6.4.7. Ficha clínica de atendimento configurado; 

6.4.8. Evolução do paciente com coleta de medições; 

6.4.9. Acompanhamento evolutivo do paciente (PA, temperatura...); 

6.4.10. Controle de receitas médicas e de enfermagem; 

6.4.11. Pedido de Exames;  

6.4.12. Controle de imagens de diagnósticos; 

6.4.13. Pesquisa de todo histórico do paciente; 

6.4.14. Bloqueio de alteração de dados com tempo configurado ou por status; 

6.4.15. Controle de acesso a usuários com restrição de acesso a quem não tem 

autorização; 

6.4.16. Associação de foto de paciente ao prontuário; 

6.4.17. Associação de documentos externos ao prontuário do Paciente por meio de 

digitalização; 

6.4.18. Padrões de preenchimento de receitas, fichas e solicitação de exames; 

6.4.19. Pesquisa de protocolos médicos; 

6.4.20. Cruzamento de atendimentos com protocolos para avaliação de condutas; 

6.4.21. Kits de materiais e medicamentos padronizados para atendimento clínico; 

6.4.22. Rastreabilidade de acesso ao prontuário do paciente; 

6.4.23. Alerta de interação medicamentosa; 

6.4.24. Triagem inicial do atendimento; 

6.4.25. Painel de chamada; 

6.4.26. Solicitação de exames com indicação de exames anteriores; 

6.4.27. Solicitação de exames através de grupos de exames restritos por especialidade; 

6.4.28. Solicitação de APAC; 

6.4.29. Solicitação de AIH; 

 

6.5. Gestão de Estoque/Farmácia  

6.5.1. Controle de entrada de produtos (NF/Transferências/Empréstimo/Doação); 

6.5.2. Controle de produtos fracionados (dose unitária);  

6.5.3. Controle de composição de produtos; 

6.5.4. Controle de produtos genéricos; 

6.5.5. Controle de Ficha Kardex;  

6.5.6. Gerenciamento de estoque por centro de custo; 

6.5.7. Gerenciamento de lote e validade; 

6.5.8. Gerenciamento de série de produtos; 



 

 

 

6.5.9. Controle de doações; 

6.5.10. Gerenciamento de consignados; 

6.5.11. Controle de empréstimos entre hospitais/empresas; 

6.5.12. Gerenciamento de medicamentos controlados (Livro de controlados - com 

inclusão de classificação DCB); 

6.5.13. Controle de kits; 

6.5.14. Inventário de estoque; 

6.5.15. Avaliação e fechamento de consumo mensal travando movimentação; 

6.5.16. Estatísticas de gerenciamento de suprimentos (Consumo, Curva ABC, Saídas e 

Entradas, Ponto de Pedido e Sugestão de Compras); 

6.5.17. Integração com os sistemas contábeis; 

6.5.18. Identificação de produtos de risco; 

6.5.19. Gestão de produtos vencidos e a vencer; 

 

6.6. Gestão de Consumo e movimentação de materiais  

6.6.1. Documentos de lançamento configurado (Perdas, Consumos para Setores e 

Pacientes); 

6.6.2. Restrição de lançamentos por usuários; 

6.6.3. Restrição de lançamentos por documento; 

6.6.4. Restrição de centro de custos a documentos de lançamentos;  

6.6.5. Baixa automática de solicitações dos setores (Prescrição Médica, Uso do Posto, 

Receitas); 

6.6.6. Lançamento através de código de barras e QRCode; 

6.6.7. Lançamento de Kits; 

6.6.8. Reposição automática de estoque baseada no consumo; 

6.6.9. Reposição de estoque baseado em saldo mínimo e máximo por setor; 

 

6.7. Gestão de Compras 

6.7.1. Sugestão de compra automática (ponto de pedido); 

6.7.2. Cotação de compra; 

6.7.3. Pedidos de compra – montagem e emissão; 

6.7.4. Qualificação de fornecedores; 

6.7.5. Controle de tempo de entrega dos produtos; 

6.7.6. Gerenciamento de aprovação de compras por cota de valores; 

6.7.7. Solicitação setorial de compra; 

6.7.8. Compra por nome genérico; 

6.7.9. Integração com sites de compras (Bionexo); 

6.7.10. Controle de adiantamento de fornecedores (pagar antes do produto/NF chegar); 

 

6.8. Gestão de Requisição de Compras e solicitação de materiais entre setores  

6.8.1. Restrição de requisições por setores; 

6.8.2. Aprovação de requisições por responsável do setor; 

6.8.3. Requisição eletrônica de produtos e serviços; 

6.8.4. Acompanhamento do andamento das requisições pelo setor; 

 

6.9. Gestão de Exames 



 

 

 

6.9.1. Agenda de exames; 

6.9.2. Gerenciamento de pedidos de exames internos; 

6.9.3. Controle de execução dos serviços; 

6.9.4. Emissão de laudos de exames por imagem ou análises clínicas configurado; 

6.9.5. Integração com sistema de PACS, enviando solicitações e possibilitando a 

visualização de imagens e resultados; 

 

6.10. Gestão de faturamento SUS  

6.10.1. Geração de cobrança automática de FAA; 

6.10.2. Importação de Tabelas do SUS; 

6.10.3. Gerenciamento de FAA e APAC; 

6.10.4. Críticas das regras do SUS; 

6.10.5. Gestão de apresentação de contas; 

6.10.6. Transferência eletrônica dos dados para os sistemas SISAIH01, BPAMAG e 

APAC, eliminando digitação nos sistemas DATASUS; 

6.10.7. Emissão de espelhos de contas com detalhes de reembolsos; 

 

6.11. Gestão de Cadastro do Patrimônio  

6.11.1. Cadastro de patrimônio; 

6.11.2. Localização de Patrimônio; 

6.11.3. Controle de subsetores;  

6.11.4. Regras de vida útil e tempo de aferição; 

6.11.5. Controle manutenção e aferição periódica; 

6.11.6. Controle de patrimônio com não conformidade; 

6.11.7. Controle de fornecedores de serviço de manutenção; 

6.11.8. Pesquisa de patrimônio por setor; 

 

6.12. Gestão de salas cirúrgicas  

6.12.1. Agenda de Cirurgias; 

6.12.2. Controle de Notas de Salas (Gasto/Débito Cirúrgico); 

6.12.3. Gerenciamento de equipamentos e instrumentos por cirurgia; 

6.12.4. Requisição antecipada de materiais especiais; 

6.12.5. Pedidos de cirurgias incorporando informações referentes ao paciente e ao ato 

cirúrgico; 

6.12.6. Pedido de cirurgia com mais de um tipo de cirurgia por pedido; 

6.12.7. Controle de equipamentos e instrumentos especiais para uso nas cirurgias; 

6.12.8. Reserva de equipamento e/ou instrumento; 

6.12.9. Controle de limpeza de salas, controlando o tempo para reuso das salas; 

6.12.10. Registro de informações sobre a cirurgia no pós-cirurgia; 

6.12.11. Integração com fichas anestésicas lançadas no prontuário eletrônico 

 

6.13. Gerador de documentos e impressos  

6.13.1. Montagem de layout de documentos, etiquetas e impressos;  

6.13.2. Configuração de execução automática após os processos de confirmação da 

agenda e cadastro de prontuário; 



 

 

 

6.13.3. Configuração de porta de impressão direcionando impressões para várias saídas 

diferentes; 

 

6.14. Gestão Financeira 

6.14.1. Cadastro e controle de: 

6.14.1.1. Pagadores (fontes de recursos); 

6.14.1.2. Recebedores/Fornecedores; 

6.14.2. Lançamento de notas fiscais de entrada; 

6.14.3. Gestão de Contas a pagar; 

6.14.4. Contas a receber; 

6.14.5. Lançamentos e baixa de receitas e despesas; 

6.14.6. Lançamentos em conta bancária; 

6.14.7. Conciliação bancária; 

6.14.8. Visualização de relatório com despesas por fornecedor, e por tipo; 

6.14.9. Fluxo de Caixa; 

 

6.15. Gestão Contábil 

6.15.1. Integração dos processos de Estoque, Faturamento, Repasse Médico e Financeiro; 

6.15.2. Cadastro do Plano de contas e históricos contábeis; 

6.15.3. Configuração dos fatos geradores de lançamento contábil, permitindo automatizar 

os mesmos; 

6.15.4. Identificação da origem dos lançamentos automáticos da contabilidade, 

faturamento, repasse médico, notas fiscais de compra, estoque; 

6.15.5. Relatório, Diário contábil, Razão, Balancete; 

6.15.6. Desmembramento e rateio de custos por centro de custos; 

6.15.7. Recursos para Geração do SPED ECD e ECF; 

6.15.8. Recursos para Geração do Arquivo da DIRF – Informe de Rendimentos; 

 

6.16. GED – Sistema Gerenciador de Documentos  

6.16.1. Cadastrar tipos de documentos; 

6.16.2. Permitir reconhecer campos dos documentos por meio de processos de OCR; 

6.16.3. Leitura de imagens através de scanner ou importação de arquivos da rede; 

6.16.4. Armazenar documentos associando ao prontuário dos pacientes; 

6.16.5. Permitir visualização dos documentos em conjunto com o histórico clinico do 

PEP; 

D) A contratação destes serviços será feita e regida através de contrato de prestação de 

serviços, em observância as regras civis e comerciais, sem qualquer tipo de vínculo 

empregatício. E) O presente chamamento não obriga a contratação que se dará somente 

se for de conveniência da contratante. F) Participarão do certame todas as empresas 

interessadas que tiverem conhecimento através do presente edital, como também aquelas 

que forem formalmente convidadas. Eventuais contratações ocorrerão dentro das normas, 

limites e condições que serão informadas por ocasião do cadastramento dos interessados 

e das empresas interessadas, bem como em conformidade com a regulamentação interna 

de contratação de serviços. Andradina, 21 de junho de 2022. O.S.S. Irmandade da Santa 

Casa de Andradina - CNPJ (MF) sob o nº 43.535.210/0001-97. Geraldo Shiomi Junior – 

CPF 030.820.818-86. 



 

 

 

 


