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Ofício n° 00173.15.2018

Camaçari, 25 de Outubro de 2018

Para: Comissão Permanente de Licitação - COMPEL
Att.: Sr. Marcelo Cerqueira

Assunto: Respostas a prova de conceito - Segunda Fase

Prezado,

Segue parecer sobre a prova de conceito realizada com a empresa Sudoeste Informática,
realizada no dia de hoje:Atenciosamente,

ITEM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS S N

1
·      Permitir cadastro e controle de serviços médicos e
odontológicos por funcionários e/ou seus dependentes, com seus
respectivos valores, credenciados, e quantidade de Unidade de
Serviço.

X  

2 ·      Permitir controle de enquadramento a partir dos salários na
participação dos pagamentos dos serviços médicos e odontológicos. X  

3 ·      Permitir cadastro e alteração das cotações mensais por tipo de
assistência. X  

4

·      Permitir cadastro e controle de lançamentos de financiamentos
por funcionários. Permite o cadastro em plano de saúde e
co-participação por titular e seus respectivos dependentes,
permitindo configuração dos seus tipos de planos, enquadramento
de valores de planos por faixa etária e tipos.

X  

5 ·      Permitir cadastro e controle de treinamentos de colaboradores
e seus custos, periodicidade, carga horária e frequência. X  

6 ·      Permitir registro de elogios, penalidades e infrações dos
funcionários. X  

7 ·      Permitir controle e cadastro de movimentação de funcionários
na empresa. X  

8 ·      Possuir rotina que Integrar despesas gastas com treinamentos
nos lançamentos de verbas da folha de pagamento. X  
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9 ·      Permitir visualizar histórico de informações dos funcionários na
empresa.  

Não apresentou o
histórico das
reclamações/elogios

10 ·      Permitir cadastro de reembolso por movimentação e
movimentação à disposição com seus respectivos ônus. X  

11
·      Permitir parametrização de itens, grau e nível de avaliação por
perfil profissional e ou função exercidas e suas respectivas
competências técnicas e comportamentais.

X  

12 ·      Possuir rotina para avaliação dos funcionários nas perspectivas
técnicas, comportamentais e metas. X  

13
      Demonstrar Coeficiente de Desempenho dos Empregados (CDE)
a partir das notas nas perspectivas técnicas, comportamentais e
metas.

X  

14
·      Permitir a elaboração de orçamento de treinamentos por
lotação, por programa, área de conhecimento e acompanhar os
valores realizados, gerando relatórios e gráficos de controle.

X  

15 ·       Permitir parametrização de uma tabela de entidades
fornecedoras de treinamento.  

Não realiza o
vinculo do
fornecedor com que
treinamentos ele
realiza

16
·      Permitir parametrização de uma tabela de instrutores internos,
externos e autônomos, com indicação de seus dados pessoais,
cursos autorizados.

X  

17 ·      Permitir a indicação de parecer final e proposições. X  

18 ·      Permitir programar treinamento informando às áreas, os
eventos previstos para o exercício. X  

19 ·      Permitir as parametrizações dos indicadores de treinamento
gerando gráficos e relatórios. X  

20 ·      Permitir a inclusão de arquivos anexos às turmas de
treinamento, os quais poderão estar em formatos diversos. X  

21
·      Permitir controle de outros participantes incluídos em
treinamentos, como terceirizados, fornecedores, clientes,
estagiários e pessoas da comunidade e de outros órgãos.

X  

22
·      Permitir importação de planos de saúde a partir de arquivos
texto (.txt) com os dados de assistência de planos privado de saúde
ou conveniadas dos funcionários demonstrando suas mensalidades
e descontos a serem pagas na folha.

X  

23 ·      Emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). X  

24 ·      Emitir relatórios de avaliações dos funcionários em todas as
perspectivas, por média, por CDE, desempenho e rankings. X  

25 ·      Emitir relatório de Avaliação técnica – Necessidade de
treinamento. X  

26 ·      Emitir relatório de Avaliação comportamental. X  
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27 ·      Emitir relatório de Avaliação Comportamental – Necessidade
de treinamento. X  

28 ·      Emitir relatório de Coeficiente de desempenho do empregado –
CDE. X  

28 FOLHA DE PAGAMENTO   

29
·      Permitir o cadastro de pessoa com as seguintes informações
pessoais: todos os documentos, endereço, grau de instrução, estado
civil, raça, nome dos pais, conjugue, naturalidade, tipo de sangue,
deficiência, línguas estrangeiras, Foto.

 
Não tem
especificação de
quais linguas
estrangeiras

30 ·      Permitir cadastro de servidor completo, reunindo informações
admissionais, de pagamento e complementares. X  

31
·      Permitir cadastro de dependentes com informações sobre o
grau de parentesco que este possui com o servidor, o tipo de
dependência e sobre seu nascimento.

X  

32
·      Possuir toda a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO com
as seguintes tabelas: Afinidade, Família, Grande Grupo, Ocupação,
sinônimo, Subgrupo, Subgrupo Principal.

X  

33
·      Possuir cadastro de cargos associado ao grupo operacional, ao
vínculo empregatício e a tabela de Classificação Brasileira de
Ocupação – CBO.

X  

34
·      Permitir cadastramento de eventos periódicos, de um
determinado período que são gerados automaticamente na folha,
como por exemplo, as consignações.

X  

35
·      Possuir cadastro de Entidade com informações referentes a: Tipo
de Entidade, CNPJ, Dados dos responsáveis, inscrição municipal e
estadual, brasão, natureza jurídica, endereço completo.

X  

36
·      Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja
montado os próprios cálculos, sem necessidade de modificação do
sistema.

X  

37 ·      Possuir cadastro de banco com as informações já
disponibilizadas pelo sistema referente aos bancos existentes. X  

38
·      Possuir cadastro de agencias bancária com as seguintes
informações: Nome da Agencia, Banco, Endereço, contatos,
responsável.

X  

39
·      Possuir cadastro de contas da entidade com as seguintes
informações: Nome da Conta, Número da conta, tipo, data de
abertura, banco, número do convênio para pagamento.

X  

40 ·      Possuir cadastro de lotações completo contemplando: Órgão,
unidades orçamentárias, centro de custo e local de trabalho. X  

41
      Permitir cadastramento de diversos regimes: Administrativo
Regime Geral de Previdência Social (CLT), Cargo Comissionado,
Estatutário, Estagiários, etc.

X  

42 ·      Permitir o cadastramento de feriados com os seus tipos
(Cívico/Religioso) e abrangência (Nacional / Estadual / Municipal. X  
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43 ·      Possuir cadastro de tabelas de salário mínimo com informações
referentes ao período de vigência e valor naquele período. X  

44
·      Possuir cadastramento de tabelas individuais de (INSS, IRRF,
Previdência Própria, Salário Família e Salário Família Previdência
Própria).

X  

45
·      Possuir tabelas com informações que são utilizadas para
exportação SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social tais como (Categoria do
Trabalhados, Ocorrência, Recolhimento, GPS).

X  

46

·      Possuir tabelas com informações que são utilizadas para
exportação RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, tais como
(Tipo de Admissão, Vínculo Empregatício, Motivos de Desligamento,
Tipos de Afastamentos, Naturalidade, Natureza Jurídica, Tipo de
Salário).

X  

47 ·      Possuir cadastro especifico para estagiários. X  

48 ·      Possuir cadastro de perfis profissionais que devem ser
vinculados a tela de cadastramento de cargo. X  

49 ·      Possuir cadastro de Lei de alteração salarial que devem ser
vinculadas no momento de efetuar um reajuste salarial. X  

50 ·      Possuir cadastro de Plano de Saúde com informações referentes
aos planos e as respectivas faixas de Idade, percentual e valor. X  

51

·      Possuir parametrização com cálculos já definidos e
Automatizados o cliente apenas escolhe os códigos que deseja
utilizar para diversos eventos como (INSS, IRRF, Previdência
Própria, 13º Salário, Adiantamento 13º, Desconto de Adiantamento
13º, 1/3 Férias, Abono Férias, Salário Família, Salario Maternidade,
Licença Premio, Tempo de Serviço, Férias Vencidas, Férias
Proporcionais, Horas Extras, Adicionais, Faltas além de diversos
outros.

X  

52
·      Controlar todas as atividades referentes a Administração de
Pessoal, efetuando todos os cálculos da Folha de Pagamento e
emitir os respectivos relatórios.

X  

53 ·      Possuir rotina que permite o bloqueio de verbas de acordo ao
regime do funcionário. X  

54 ·      Permite efetuar o controle dos afastamentos, seus períodos e a
previsão e seu retorno às atividades. X  

55
·      Permitir administração de múltiplos planos de cargos e salários
compostos por grupo operacionais, níveis, classes e referencia
salarial.

X  

56
·      Permitir controlar a experiência profissional do servidor,
registrando as empresas que já trabalhou, período, tempo de
serviço e cargos ocupados.

X  

57 ·      Permitir efetuar o controle dos pensionistas, com informações
sobre a pensão e seus dados para se efetuar o pagamento. X  
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58 ·      Permitir a inclusão de variáveis, via valor digitado (horas
extras, faltas, prêmios, etc.) ou percentuais. X  

59
·      Permitir o arquivamento de registros que correspondam a toda
vida funcional dos empregados permitindo há qualquer tempo, a
geração de fichas impressas ou relatórios que informem todas as
variáveis de cada funcionário.

X  

60 ·      Administrar os períodos de férias e controlar seus vencimentos,
com cálculos individuais. X  

61 ·      Permitir o cálculo de valores com base em qualquer índice ou
percentual. X  

62

·      Possuir banco de dados que armazena e permite a alimentação
de todos os períodos que o servidor trabalhou e/ou trabalha no
Município para fins de emissão de certidões de tempo de serviço e
declarações. Em caso de recontratação, deverá permitir
reaproveitamento de dados.

X  

63
·      Permitir controlar períodos de férias, horas extras, salário
família, etc., de acordo com as normas do Estatuto dos Servidores
municipais.

X  

64 ·      Permitir a digitalização ou copiar a partir de um arquivo, a foto
dos funcionários, a qual também sairá na ficha cadastral. X  

65 ·      Permitir que seja parametrizado um Limite de Quantidade de
Tempo de Serviço (Anos) por Funcionário. X  

66 ·      Possuir rotina que possibilite efetuar Exoneração Em Lote, Por
Cargo, Centro de Custo, Unidade, Regime e Local de Trabalho. X  

67 ·      Possuir Rotina para Programação de Férias Coletivas. X  

68
·      Possuir Rotina para Preenchimento de Endereço através do
CEP, sem necessidade de conexão com internet para tal rotina ser
executada.

 Não funciona sem a
internet

69 Possuir Rotina de Progressão Automática de Nível e Referencia de
Acordo ao Tempo Configurado pelo Usuário. X  

70 Possuir Modulo para Pagamento de Benefícios (Alimentação –
Refeição). X  

71 Possuir Módulo para Pagamento de Vale Transporte. X  

72
Permitir o processamento de Folha de Pensão Alimentícia para
Pensionistas automaticamente com o valor Descontado do
funcionário.

X  

73 ·      Permitir o Fechamento e Exclusão de Folhas em lote (Diversas
Folhas de Uma Única Vez). X  

74 ·      Possuir Interface única para Lançamento de Eventos Fixo e
Periódicos. X  

75 ·      Permitir a visualização de forma rápida e fácil os lançamentos
diretamente da Tela de Cadastramento de Funcionário. X  

76 ·      Possuir rotina para geração de Períodos de Férias
Automaticamente. X  
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77 ·      Possuir rotina de Cadastramento de Contrato Por Funcionário,
onde o cliente pode cadastrar vários modelos diferentes de contrato. X  

78
·      Possuir rotina para efetuar o lançamento de forma coletiva de
eventos periódicos, onde estes lançamentos pode ser por (Cargo,
Regime, Centro de Custo, Unidade ou Geral).

X  

79
·      Possuir rotina para efetuar reajuste salarial que pode ser (Por
Faixas de valores / Por Cargo, Por Nível ou Geral) ou reajuste pode
ser um percentual, um valor a ser acrescido ou um novo valor fixo a
ser definido.

X  

80 ·      Possuir rotina de processamento da folha que pode ser (Geral,
Por Lote, centro de Custo, Unidade, Cargo, Regime ou Individual). X  

81 ·      Possuir rotina para identificar servidores com valores negativos. X  

82

·      Possuir rotina de informativo, ao acessar o sistema é exibido
informativos tais como: Atualização de Tabelas de (IRRF, INSS,
Salário Mínimo e etc). Assim como informativos diversos
relacionados a alterações de funcionamento do sistema. Os
informativos podem ser desativados para um login específico do
sistema.

X  

83
·      Possuir rotina no momento de cálculo da folha que exibe a
composição de todas as bases de cálculos utilizadas no
processamento da folha.

X  

84 ·      Possuir rotina de atualização automática das tabelas de (INSS,
IRRF, Salário Família e Salário Mínimo) X  

85 ·      Possuir rotina que exibe inconsistências no momento de
efetuar exportação para SEFIP. X  

86
·      Possuir rotina no momento de processamento da folha que
verifica os casos de múltiplos vínculos e avisa ao usuário quando
identificar situação de 2 servidores com vínculos incorretos de
acordo ao que é exibido pelo programa SEFIP.

X  

87
·      Possuir na tela de afastamento um informativo que exibe em
caso de Licença Premio qual o período aquisitivo a respectiva
licença se refere.

X  

88
·      Possuir parametrização que possibilita efetuar o controle das
contas de débito em caso de pensionistas alimentícios diretamente
no cadastro dos mesmos.

X  

89
·      Possuir formulário onde é possível consultar todos os dados das
folhas fechadas, neste formulário as informações são separadas por
funcionário.

X  

90 ·      Permitir a geração de arquivos de exportação para integração
bancária com base em qualquer layout. X  

91 ·      Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de
contas Bradesco. X  

92 ·      Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de
contas Caixa Econômica Federal. X  
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93 ·      Permitir a geração de arquivos de exportação que possibilita a
geração de contracheque nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil. X  

94 ·      Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações anuais para RAIS. X  

95 ·      Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações anuais para DIRF. X  

96 ·      Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações mensais para SEFIP. X  

97 ·      Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações mensais para CAGED. X  

98 ·      Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações mensais para SIGA/TMC-BA. X  

99 ·      Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações para o MANAD. X  

100 Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações para o PIS/PASEP. X  

101 Permitir geração de exportação em meio magnético das
informações para SICCOB. X  

102 Permitir a geração de exportação em meio magnético de
exportação especifica para Convênios (EBAL). X Desconsiderar

103 Permitir a geração de exportação em meio magnético de
exportação especifica para Convênios (GRCONSIG). X  

104 ·      Permitir a importação por meio de arquivo TXT de arquivo de
consignação especifica para Convênios (EBAL). X Desconsiderar

105 ·      Permitir a importação por meio de arquivo TXT de arquivo de
consignação especifica (GRCONSIG). X  

106 ·      Permitir a importação de de Arquivo para Pagamento PASEP. X  

107 ·      Permitir a Importação de Consignação (Banco do Brasil, Caixa
Econômica e Bradesco). X  

108
·      Permitir a exportação com os tipos (DOC / TED) sendo
configurados em cada funcionário se o pagamento será efetuado
desta forma.

X  

109
·      Permitir geração de exportação em meio magnético de todas as
informações referentes ao SICAP/TMC-AL (Sistema Integrado de
Controle e Auditoria Pública).

X Desconsiderar
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110

·      O sistema deve possuir uma ferramenta de preenchimento,
geração e transmissão de todos os eventos de tabela, dos eventos
não periódicos, dos eventos periódicos e dos eventos relativos a
segurança e saúde no trabalho (SST), necessários e obrigatórios
por órgão e via webservice para a recepção e validação no sistema
de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e
trabalhista (esocial) de acordo o decreto 8373/2014 e seguindo
todas as premissas do manual de orientação (MOS) e seus layouts.
Essa ferramenta deve permitir a inclusão de novos eventos, a
alteração das configurações de dados de origem e layout de saída
dos eventos e também a inativação dos eventos, tudo
dinamicamente pelo administrador do sistema, sem a necessidade
de atualização da versão do sistema de folha de folha de pagamento

X  

111 ·      Possuir relatórios de conferencia de eventos periódicos por
servidor, com valores e quantidade de parcelas. X  

112 ·      Possuir relatórios de conferencia de eventos Fixos por servidor,
com valores e quantidade de parcelas. X  

113 ·      Possuir relatórios de conferencia de Cargos com informações
(Vagas Disponíveis, Vagas Ocupadas, Diferença). X  

114
·      Possuir relatórios de folha de pagamento demonstrando os
valores pagos para o funcionário assim como os respectivos
descontos, base de inss, irrf, previdência própria, jornada de
trabalho, regime, cargo, banco agencia, conta e etc.

X  

115 ·      Possuir relatório de relação bancária da folha dos funcionários
que acompanha a remessa do arquivo bancário. X  

116 ·      Possuir relatório de relação bancária dos pensionistas que
acompanha a remessa do arquivo bancário. X  

117 ·      Possibilitar a impressão de contracheque impresso em layout
específico para o cliente. X  

118 ·      Possuir relatório de relação de verbas mensal e relação de
verbas anual. X  

119 ·      Possuir relatório de relação de descontos por centro de custo. X  
120 ·      Possuir relatório de GPS – Guia da Previdência Social. X  
121 ·      Possuir relatório de GPP – Guia da Previdência Própria. X  
122 ·      Possuir relatório de resumo inss por centro de custo. X  

123
·      Possuir relatório de Resumo Geral da Folha, demonstrando
todos os valores pagos de provento e desconto incluindo os cálculos
patronais.

X  

124 ·      Possuir relatório de Mapa da Folha de Pagamento,
demonstrando detalhadamente os valores dos encargos sociais. X  

125
·      Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento,
possibilitando efetuar o comparativo dos valores pagos na folha em
dois meses diferentes.

X  
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126
·      Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento por
funcionário, possibilitando efetuar o comparativo dos valores pagos
por funcionário entre dois meses diferentes.

X  

127
·      Possuir relatório de comparativo de verbas por funcionário,
possibilitando efetuar o comparativo dos valores pagos por
funcionário e por verba de dois meses diferentes.

X  

128
·      Possuir relatórios para o gerenciamento de vale transporte,
englobando os seguintes itens: Pedido de vale transporte, protocolo
de entrega de vale transporte, relação de vale transporte por centro
de custo e relatório de frequência (Faltas e Afastamentos).

X  

129  Possuir relatório de aviso e recibo de férias, podendo ser emitido
de forma individual ou unificados. X  

130 Possuir relatório de ficha cadastral contendo as informações
funcionais do funcionário. X  

131 Permitir a emissão de relatório de rescisão contratual. X  
132 Possuir relatório de certidão de tempo de serviço. X  
133 ·      Possuir relatório de informe de rendimentos. X  

134 ·      Possuir relatórios para o gerenciamento de períodos aquisitivos
de férias, controlando só períodos em aberto. X  

135 ·      Possuir relatório de aviso prévio. X  

136 ·      Possuir rotina para geração e emissão de DARF – Documento
de Arrecadação de Receitas Federais. X  

137 ·      Possuir relatório de relação de servidores admitidos por
período. X  

138 ·      Possuir relatórios para o gerenciamento de afastamentos e
frequências. X  

139 ·      Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem
consignável. X  

140 ·      Possuir relatórios de requerimento de férias. X  

141 ·      Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem
consignável. X  

142 ·      Possuir relatórios de quantitativo de servidores por faixa
salarial, contemplando os valores de salário base e bruto. X  

143

·      Emitir relatório que demonstra o reconhecimento, a
mensuração e a evidenciação das obrigações e provisões, por
competência, para escrituração contábil mensal no PCASP – Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme as NBCASP –
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Públicos,
atendendo a portaria 184/2008 e 467/2009 do STN.

X  

144 ·      Possuir rotina para efetuar geração de DARF, Documento de
Arrecadação de Receitas Federais. X  

145 ·      Possuir relatório de resumo por regime com patronal. Neste
relatório os valores são detalhados por regime. X  
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146
·      Possuir relatório que demonstra os períodos aquisitivos de
Licença Premio dos servidores facilitando o gerenciamento e
controle.

X  

147 ·      Possuir relatório resumo de líquido bancário sintético por
unidade, detalhando os valores pagos por conta de débito e unidade. X  

148
·      Possuir relatório resumo centro de custo por evento, separando
os valores calculados dos eventos por centro de custo com os
respectivos totais.

X  

149 ·      Possuir relatório de demonstrativo de pagamento de pensão
alimentícia. X  

150 ·      Possuir relatório de demonstrativo de servidor com
remuneração por local de trabalho. X  

150 PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO   

151
·      Possuir Módulo para Cadastramento de E-mail dos Servidores
através do qual será encaminhado Senha e Link de Acesso ao Portal
e Serviços Disponíveis.

 
Não conseguiu
comprovar o item
de cadastro

152 ·      Possuir rotina para cadastramento de (Informativos / Notícias)
que são visualizadas diretamente no Portal. X  

153 ·      Permitir que seja efetuada solicitação On-line de Login de
Acesso Mediante preenchimento de Formulário Padrão. X  

154 ·      Permitir que o funcionar efetue Atualização On-line de seu
Endereço. X Apresentou erro na

apresentação
155 ·      Permitir alteração de Senha de diretamente no Portal. X  

156 ·      Permitir recuperação de senha de Acesso Automaticamente no
E-mail Cadastrado no Sistema. X  

157 ·      Possuir rotina que permite configurar a partir de que data os
dados devem ser exibidos externamente no portal do servidor. X  

158 ·      Possuir relatório de Contra Cheque. X  
159 ·      Possuir relatório de Ficha Financeira. X  
160 ·      Possuir relatório de Informe de Rendimentos.  X  
161 CONVÊNIOS   

162
·         Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos
convênios (Número no SIAFI, Número Superior, Objeto, Órgão
Superior/Convenente, Datas, Pareceres, Convenente, Valor total,
Tipo de Moeda, Valor Contrapartida, Conta Bancária);

X  

163 ·         Possuir Cadastro e Controle de Aditivo dos Convênios; X  

164 ·         Possuir Controle de Prazos de Prestação de Contas, Dotações e
Apostilamento; X  

165 ·         Possuir Controle das publicações realizadas pelo convênio;  
Apresentou apenas
publicação não
apresentando
outros

166 ·         Permitir o armazenamento de documentos anexados ao
convênio; X  
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167 ·         Permitir o cadastramento dos centros de custos e seus
responsáveis; X  

168
·         Possuir cadastro de todas as pessoas envolvidas no processo do
convênio (Convenentes, Concedentes, Fornecedores e Prestadores
de Serviços);

X  

169
·         Possuir o controle dos convênios por prazo de término,
possibilitando ao gestor configurar a quantidade de dias que o
software deve informá-lo antes de sua finalização;

X  

170
·         O sistema deve exportar as informações obrigatórias do
convênio para o programa de Auditoria Pública dos Tribunais de
Contas. 

X  

170 COMPRAS   

171 ·         Integração com o módulo de Termo de Fornecedores para obter
as informações de CRC, Suspensões e Demais documentações; X  

172 ·         Geração dos processos administrativos de compras; X  
173 ·         Cadastro de Modalidades de Compras; X  
174 ·         Cadastro de Limites de Compras; X  
175 ·         Cotação de preços dos processos de dispensa e inexigibilidade; X  

176 ·         Controle dos processos de dispensa e inexigibilidade com
geração dos respectivos termos de dispensa e inexigibilidade; X  

177 ·         Permitir Geração e Cancelamento da Autorização de
Fornecimento de Material (AFM) e Ordem de Serviço (OS); X  

178 ·         Pesquisa de preços de materiais e/ou serviços no catálogo de
preços de materiais ou serviços;   

179 ·         Controle da documentação exigida nos processos de dispensa e
inexigibilidade e entregue pelo fornecedor X  

180 ·         Relatórios mínimos exigidos: X  
181 Ø Total de Processos por Modalidade X  

182 Ø Compras / Licitações Realizadas por Fornecedor Ø  Fornecedores
de Materiais / Serviços X  

183 Ø Compras / Licitações Efetuadas por Secretaria X  
184 Ø Preços Catalogados por Solicitação de Despesa X  
185 Ø Total de Compras Classificadas por Fornecedor X  
186 Ø AFM/OS's por Período X  

187 ·         Geração dos arquivos relacionados a compras no formato
apropriado para exportação para o Sistema SIGA do TCM-BA; X  

188 ·         Atribuição de perfis de acesso diferenciados por grupos de
usuários; X  

189 ·         Senhas criptografadas e histórico de alterações efetuadas no
sistema. X  
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190

·         Permitir o cadastro Fornecedor, pessoa física com os seguintes
dados: Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro,
CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone residencial e
comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo, naturalidade
(cidade estado), nacionalidade, ano de chegada, carteira de
trabalho, Foto, Nº CRC e Categoria do Credor;

X  

191

·         Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados:
Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail, CNPJ, Inscrição
Estadual, Inscrição Municipal, telefone, fax, Foto, Nº CRC e
Categoria do Credor;

X  

192 ·         Permitir o cadastro de Dotações, bem como dos campos que
compõe o cadastro da mesma; X  

193 ·         Permitir o cadastro da Comissão de Licitação; X  
194    
195 Permitir o cadastro de Forma de Pagamento; X  
196 ·         Permitir o cadastro da Forma de Entrega; X  

197 ·         Permitir o cadastro de Unidade de Medidas, Almoxarifado,
Produto, Ramo de Atividade e Família; X  

198 ·         Permitir o cadastro de Cargo, Centro de Custo e Local de
Trabalho; X  

199 ·         Permitir o cadastro do Processo Administrativo de forma
simplificada. X  

200 LICITAÇÃO   

201
·         Compor e acompanhar todo o processo licitatório envolvendo
todas as etapas e as modalidades (Convite, Tomada de Preços,
Concorrência Pública e Pregão Presencial).

 
Não apesentou a
ultima fase de valor
final do pregão

202
·         Cadastro de Fornecedores contendo todos os documentos de
habilitação jurídica, habilitação econômico-financeira, dados do
sócios, balanço, dados bancários, porte da empresa;

X  

203 ·         Cadastro de ramos de atividade; X  
204 ·         Emissão de Certificado de Registro Cadastral; X  

205 ·         Controle da validade dos documentos de habilitação jurídica e
habilitação econômico-financeira; X  

206 ·         Cadastro dos Decretos de criação das comissões de cadastro de
fornecedores; X  

207 ·         Cadastro dos membros das comissões de cadastramento de
fornecedores; X  

208 ·         Cadastro dos motivos de suspensão dos fornecedores; X  

209 ·         Emissão de Parecer da Comissão de Cadastramento de
Fornecedores; X  

210
·         Atribuição de perfis de acesso diferenciados por grupos de
usuários; ·         Senhas criptografadas e histórico de alterações
efetuadas no sistema.

X  
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211 ·         Relatórios mínimos exigidos: X  
212 Ø Fornecedor por Ramo de Atividade; X  
213 Ø Fornecedor de Materiais / Serviços X  
214 Ø Fornecedores com Determinados Documentos Vencidos X  
215 Ø Fornecedores Suspensos X  
216 Ø Compras / Licitações Realizadas por Fornecedor X  
217 Ø Documentos Necessários para Habilitação do Fornecedor X  
218 Ø Fornecedores - Sintético X  
219 Ø Fornecedores - Analítico X  
220 Ø Fornecedores - por situação do CRC X  

221 ·         Geração Automática dos seguintes documentos legais exigidos
nos processos licitatórios acima citados: X  

222 Ø Ata licitação X  
223 Ø Aviso de licitação X  
224 Ø Capa X  
225 Ø Carta Convite X  
226 Ø Credencial X  
227 Ø Edital resumo X  
228 Ø Mapa comparativo X  
229 Ø Proposta de preço X  
230 Ø Protocolo de recebimento Ø  Publicação de edital X  
231 Ø Parecer Jurídico – Edital X  
232 Ø Parecer Jurídico – Homologação X  
233 Ø Termo de Adjudicação X  
234 Ø Termo de Homologação X  

235 ·         Integração com o módulo de Fornecedores para obter as
informações de CRC, Suspensões e demais documentações. X  

236 Integração com o módulo de Compras para obter sobre os
processos administrativos; X  

237 ·         Permitir Geração e Cancelamento da Autorização de
Fornecimento de Material (AFM) e Ordem de Serviço (OS); X  

238 ·         Cadastro de Locais de Publicação oficial; X  
239 ·         Permitir registro das propostas de preços por Fornecedor; X  
240 ·         Formalização da Licitação;  Não apresentou
241 ·         Registro dos documentos exigidos pela licitação; X  
242 ·         Cadastro e controle dos lotes dos itens licitados; X  
243 ·         Registro da Adjudicação e homologação do processo licitatório; X  

244 ·         Controle da documentação exigida nos processos licitatórios e
entregues pelo fornecedor; X  

245 ·         Classificação/Desclassificação das propostas do fornecedor; X  
246 ·         Habilitação/Inabilitação do fornecedor por documentação; X  
247 ·         Anexar documentos digitalizados; X  
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248 ·         Registrar os resultados do Pregão Eletrônico; X  

249 ·         Pregão presencial com registro de todas as suas fases:
classificação, lances, recursos, negociação, habilitação. X  

250 ·         Relatórios Mínimos Exigidos: X  
251 Ø Total de Processos por Modalidade X  
252 Ø Fornecedores com Participação em Licitações X  
253 Ø Resumo de Licitação X  
254 Ø Quadro Demonstrativo das Licitações X  
255 Ø Demonstração das Licitações de Obras e Engenharia X  
256 Ø Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia X  

257 ·         Geração dos arquivos de relacionados à Licitação no formato
apropriado para exportação ao Sistema SIGA do TCM-BA; X  

258
·         Atribuição de perfis de acesso diferenciados por grupos de
usuários; ·         Senhas criptografadas e histórico das alterações
efetuadas no sistema.

X  

259 ·         Atribuição de perfis de acesso diferenciados por grupos de
usuários; X  

260

·         Permitir o cadastro Fornecedor pessoa física com os seguintes
dados: Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro,
CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone residencial e
comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo, naturalidade
(cidade estado), nacionalidade, ano de chegada, carteira de
trabalho, Foto, Nº CRC e Categoria do Credor;

X  

261

·         Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados:
Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail, CNPJ, Inscrição
Estadual, Inscrição Municipal, telefone, fax, Foto, Nº CRC e
Categoria do Credor;

X  

262 ·         Permitir o cadastro de almoxarifados informando o nome,
centro de custo, responsável e endereço; X  

263 ·         Permitir o cadastro de Dotações, bem como dos campos que
compõe o cadastro da mesma; X  

264 ·         Permitir o cadastro da Comissão de Licitação; X  
265 ·         Permitir o cadastro de Veículo de Publicação; X  
266 ·         Permitir o cadastro do Produto, Ramo de Atividade e Família; X  
267 ·         Permitir o cadastro de Unidade de Medidas; X  
268 ·         Permitir o cadastro de Cargo. X  

269
·         Compor todo o processo licitatório, seja qual for a
modalidade: Carta Convite, Tomada de Preço, Concorrência e
Pregão;

X  

270
Acompanhar todo o processo licitatório, envolvendo as etapas
desde a preparação até o julgamento, registrando as atas,
deliberação (preço global), mapa comparativo de preços, parecer
jurídico, e sua homologação e adjudicação;

X  
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271 ·         Definir o Vencedor de forma automática, conforme é cadastrada
a cotação; X  

272 ·         Permitir a criação e edição de modelos de Editais e Anexos;  
Não foi possível
criar o modelo
apenas com ctr + c

273 ·         Possibilitar consultas aos preços, por materiais ou por
fornecedores, praticados em licitações ou despesas anteriores; X  

274 ·         Permitir cadastra a rodada de lances do Pregão; X  
275  ·         Permitir integração com os sistemas de Contabilidade; X  
276 ·         Permitir o cadastro de Dispensas e Inexigibilidade. X  

277        Permitir a Exportação da movimentação mensal Conforme
Layout disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Município.  X  

278 ·         Possuir Relatórios de Listagens Gerais; X  
279 ·         Possuir Relatório de Cotação; X  
280 ·         Possuir Relatórios Gerenciais; X  
281 ·         Possuir Relatórios de Ofícios e Pareceres; X  
282 ·         Possuir Relatórios para emissão dos Editais; X  
283 ·         Possuir Relatórios para emissão dos Anexos; X  
284 ·         Possuir Relatório dos Mapas; X  
285 ·         Possuir Relatórios de Autorização de Fornecimentos; X  

286 ·         Possuir Relatório de Fechamento; ·         Possuir Relatórios de
Dispensa; X  

287 ·         Possuir Relatório de Inexigibilidade. X  
287 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS   

288 ·         Geração dos Contratos com informações obtidas nos módulos de
Fornecedores, Compras e Licitação; X  

289
·         Geração de Termos de Compromissos de Registro de Preços
com informações obtidas nos módulos de Termo de Referência,
Fornecedores, Compras e Licitação anteriores;

X  

290 ·         Controle centralizado dos pedidos de itens do registro de preço; X  
291 ·         Gestão dos Contratos no que se refere a saldos e vigências; X  

292 ·         Gestão dos Termos de Compromisso de Registro de Preços no
que se refere a saldos e vigências; X  

293 ·         Permitir Geração e Cancelamento da Autorização de
Fornecimento de Material (AFM) e Ordem de Serviço X  

294 (OS) de contratos; X  

295
·         Permitir Geração e Cancelamento da Autorização de
Fornecimento de Material (AFM) e Ordem de Serviço (OS) de
Registro de Preços;

X  

296 ·         Acompanhamento dos Aditivos de Contratos; X  
297 ·         Apostilamento de Contratos; X  
298 ·         Acompanhamento de Contratos de Serviços por Nota Fiscal; X  



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil
Impresso em 25/10/2018 às 14:08:42

Pág: 16 de 60

299 ·         Acompanhamento centralizado do processo de Autorização de
Fornecimento até o recebimento do material; X  

300 ·         Relatórios Mínimos Exigidos: X  
301 Ø Contratos por Processo X  
302 Ø Contratos Emitidos no Período X  
303 Ø Aditivos do Contrato X  
304 Ø Contratos a Vencer X  
305 Ø Acompanhamento de contratos X  
306 Ø AFM/OS's por Período X  
307 Ø Contratos por Situação X  
308 Ø Acompanhamento da execução dos contratos X  
309 Ø Contratos por Fornecedor X  
310 Ø Histórico de Alteração de Termos de Compromisso X  
311 Ø Termos de Compromisso a Vencer X  
312 Ø Lista de Termos de Compromisso X  
313 Ø Acompanhamento do Registro de Preço X  
314 Ø Acompanhamento do Registro de Preço por material/classe X  
315 Ø Termos de Compromisso com item com quantidades mínimas X  
316 Ø Termos de Compromisso por Produto X  
317 Ø Termos Cancelados X  
318 Ø AFM/OS emitidas por Período X  
319 Ø Termos de Compromisso por CNPJ X  
320 Ø Termos de Compromisso Vencidos X  

321 ·         Gestão de contratos anteriores à implantação do sistema,
contemplando cadastro e acompanhamento de saldos e vigência X  

322
·         Geração dos arquivos relacionados a Contratos e Termos de
Compromisso no formato apropriado para exportação para o
Sistema SIGA do TCM-BA; 

X  

322 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO)   

323 ·       Gestão do Catálogo de materiais por grupo, subgrupo, classe e
família; X  

324
·       Integração com os módulos de Compras, Licitação e Contratos
para obter informações sobre Materiais, quantitativos e preços
contidos nas AFMS;

X  

325 ·       Controlar o prazo de validade dos materiais em estoque; X  

326 ·       Manter o usuário informado quando um material atingir o
estoque mínimo X  

327
·       Movimentação de materiais no estoque (entrada/saída por
aquisição, inventário, transferência entre almoxarifados, doações
ou devolução)

X  

328 ·       Administração do Estoque por Centros de Custo; X  
329 ·       Cadastro de Requisitantes; X  
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330 ·       Cadastro de Almoxarifados; X  
331 ·       Cadastro com Modelos de requisição de matérias; X  
332 ·       Controlar baixas de materiais; X  

333 ·       Permitir consulta detalhada do material no almoxarifado
contemplando: saldos, validade, estoque mínimos, notas fiscais; X  

334 ·       Recebimentos parciais e totais de materiais a partir da
Autorização de Fornecimento de Materiais (AFM); X  

335
·       Controle de entrada de material no estoque por AFM, Inventário,
Acréscimo e Doação; ·       Requisições de Materiais por centro de
custo;

X  

336 ·       Controlar devoluções de material; ·       Controlar reposições de
materiais; X  

337 ·       Relatórios Mínimos Exigidos: X  
338 Ø Entrada de Material por Item e por Fornecedor X  
339 Ø Entrada de materiais por período X  
340 Ø Saída de Material por Requisitante X  
341 Ø Saída de Material por Item X  
342 Ø Sintético de Saída de Material por Item X  
343 Ø Transferência de Materiais X  
344 Ø Mapa de Movimentação de Material X  
345 Ø Inventário por Ordem Alfabética X  
346 Ø Nota de Entrada de Material X  
347 Ø Nota de Fornecimento de Material X  
348 Ø Materiais Recebidos X  
349 Ø Materiais Por Almoxarifado X  
350 Ø Materiais Por Almoxarifado Detalhado X  
351 Ø Materiais Disponíveis No Almoxarifado Central X  
352 Ø Entrada de Material Por NF X  
353 Ø Consumo Mensal por Unidade X  
354 Ø Baixa de Materiais X  
355 Ø Resumo de Movimentações de Material por Período X  
356 Ø Materiais com estoque mínimo X  
357 Ø Pedidos de Materiais por Período X  
358  X  

359 ·         Atribuição de perfis de acesso diferenciados por grupos de
usuários; X  

360 ·         Senhas criptografadas e histórico de alterações efetuadas no
sistema. X  

361
·         Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos
contratos (Número, Objeto, Datas, Pareceres, Valor total, Tipo de
Moeda, Valor Mensal, Conta Bancária);

X  

362 ·         Cadastrar e Controle de Aditivo dos Contratos; X  
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363 ·         Controlar de Prazos de Termino de Contratos; X  
364 ·         Informar Dotações Orçamentárias e posteriores apostilamentos. X  
365 ·         Controlar das publicações realizadas do contrato. X  
366 ·         Permitir o armazenamento de documentos anexados ao contrato; X  

367 ·         Permitir o cadastramento dos centros de custos e seus
responsáveis;   

368
·         Possuir cadastro de todas as pessoas envolvidas no processo do
contrato (Contratante, Contratado, Fornecedores, Prestadores de
Serviços, etc.);

X  

369
·         Possuir o controle dos contratos por prazo de término,
possibilitando ao gestor configurar a quantidade de dias que o
software deve informá-lo antes de sua finalização;

X  

370
·         Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA – Módulos
Contratos (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia).

X  

370 PATRIMÔNIO   
371 ·         Cadastro de Bens por grupo, classe, família; X  

372
·         Integração com o modulo de Almoxarifado para obter
informações sobre a recepção dos Materiais permanentes
referentes a quantitativos e preços contidos nas AFMS;

X  

373
·         Controle da incorporação do bem ao patrimônio do município
por Inventário; ·         Controle da incorporação do bem ao patrimônio
do município por AFM;

X  

374 ·         Controle da incorporação do bem ao patrimônio do município
por doação; X  

375 ·         Movimentação de bens patrimoniais entre órgãos por produto
ou lote; ·         Cadastro de Local de Comodato; X  

376 ·         Cadastro de Tipo de Baixa; X  
377 ·         Cadastro de Comissão de Inventário; X  
378 ·         Cadastro de Membros da Comissão; X  
379 ·         Cadastro de Marca; X  
380 ·         Cadastro de Setor; X  
381 ·         Cadastro de Situação de Patrimônio; X  
382 ·         Cadastro de Estado do Patrimônio; X  
383 ·         Controle da Depreciação; X  
384 ·         Registro das baixas de bens patrimoniais; X  
385 ·         Relatórios mínimos exigidos: X  
386 Ø Inventário por Secretaria no Exercício X  
387 Ø Inventário Analítico de Bens Adquiridos X  
388 Ø Inventário Analítico de Bens Adquiridos com filtro X  
389 Ø Termo de Guarda e Responsabilidade X  
390 Ø Relatório de Bens Por Estado X  
391 Ø Relatório de Bens Por Secretaria X  
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392 Ø Relatório de Bens Doados X  
393 Ø Folha do Livro Tombo X  
394 Ø Inventário por Secretaria no Exercício – TCM X  

395 ·         Geração dos arquivos de relacionados a Patrimônio no formato
apropriado para exportação ao Sistema SIGA do TCM-BA; X  

396
·         Atribuição de perfis de acesso diferenciados por grupos de
usuários; ·         Senhas criptografadas e histórico de alterações
efetuadas no sistema.

X  

397

·         Permitir o cadastro de fornecedor pessoa física com os
seguintes dados: Nome, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG,
telefone residencial e comercial, telefone celular, data de
nascimento, sexo, estado civil, naturalidade (cidade estado),
nacionalidade;

X  

398

·         Permitir cadastrar fornecedor pessoa jurídica com os seguintes
dados: Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail, pessoa para
contato, página na internet) CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax,
CRC;

X  

399
·         Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível
com o IBGE (Dados pré-cadastrado no sistema); ·         Permitir o
cadastro de unidade de medidas;

X  

400 ·         Sistema deverá possuir cadastro das Comissões Patrimonial; X  

401 ·         Sistema deverá possuir cadastros dos Eventos Contábeis
conforme MCASP; X  

402 ·         Sistema deverá possuir cadastro de funcionário Responsável do
centro de custo e Bem; X  

403 ·         Permitir o cadastramento de item com descrição, foto, ramo de
atividade, família com numeração composto; X  

404 ·         Permitir o cadastro de localização; X  
405 ·         Permitir o cadastro de cargos; X  

406
·         Permitir o cadastramento de Classe do Bem com definição de
vida útil, valor residual, método de mensuração inicial e redução de
valor;

X  

407 ·         Permitir o cadastramento de termo de responsabilidade; X  
408 ·         Sistema deverá possuir cadastro de Corretoras e Seguradoras; X  

409
·         O sistema deverá partir do Princípio da Competência validando
as inclusões e movimentação conforme rotina de fechamento
mensal;

X  

410
·         Permitir o Tombamento do Bem por Tipo de Entrada com
informações de localização, classe, data de tombo, data de uso, foto
do bem;

X  

411 ·         Sistema deverá permitir o tombamento dos bens em série; X  
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412 ·         Sistema deverá contemplar a transferência Interna e/ou Externa
do bem podendo ser definitiva ou Provisória; X  

413
·         Sistema deverá contemplar as Manutenções e respectivo
responsável com validade e data de recebimento do bem; ·        
Sistema deve contemplar a Exclusão em série;

X  

414 ·         Sistema deve efetuar Baixa por Alienação, Doação ou Perda do
Bem; X  

415 ·         Sistema deve efetuar Baixa por Alienação, Doação ou Perda do
Bem em Série; X  

416
·         Sistema deve possuir rotinas de redução de valor por Uso, ou
seja, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens Individual e
em Série;

X  

417
·         Sistema deve possuir rotinas de Reavaliação, Redução de Valor
Recuperável (Imparment) e Ajuste de Exercício Anteriores com
variação a maior ou a menor;

X  

418
·         Sistema deve contemplar as formula de cálculo patrimonial
conforme Método Linear ou Cotas Constantes, Unidades Produzidas
e Soma de Dígitos;

X  

419 ·         Sistema deve controlar os seguros patrimonial com informação
das apólices, pagamento e vencimento; X  

420 ·         Sistema deve efetuar o cadastramento do Inventário; X  
421 ·         Sistema deve possuir atualização automática via Live Update; X  

422 ·         Sistema deve possuir gráficos evolutivos por patrimônio e
quantitativo por Centro de custo; X  

423 ·         Permitir a Exportação da movimentação mensal Conforme
Layout disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Município; X  

424 ·         Relatório Mensal de Bens (RMB) em conformidade com o
MCASP/STF; X  

425 ·         Resumo Mensal por Evento Contábil; X  
426 ·         Livro Tombo; X  
427 ·         Sumário do patrimônio; X  
428 ·         Sumário do patrimônio por Faixa de valor; X  
429 ·         Relatório de Informação do Movimento Contábil; X  
430 ·         Histórico do Movimento Contábil; X  
431 ·         Relação de manutenção por bem; X  
432 ·         Relatório de Inventário. X  
433 ·         Relatório de Baixados Bens. X  
434 ·         Termo de responsabilidade. X  
435 ·         Relatório de Bens Adicionado. X  
436   ·         Relatório de Transferência de Bens; X  
436 REGULAÇÃO E MARCAÇÃO    
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437

·       Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados:
Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto
de referência, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone
residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
estado civil, filiação, naturalidade (cidade estado), nacionalidade,
ano de chegada, instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho,
título de eleitor, cor da pele, carteira de motorista, situação.

X  

438

·       Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados:
Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado,
e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição
Estadual, telefone, fax, data de fundação, atividade econômica,
sócios, situação.

X  

439
·       Permitir o cadastro único do paciente, com a geração do
prontuário eletrônico, disponível em toda rede, contendo todas as
informações exigidas no CNS (Cartão Nacional de Saúde),
compatível com o CADSUS.

X  

440
·       Permitir o registro da impressão digital dos pacientes, através
de leitor biométrico, para facilitar o processo de localização do
paciente e garantir um cadastro unívoco.

X  

441 · Permitir o registro da foto digital do paciente, para facilitar o
processo de identificação. X  

442
· Possuir critério de validação para evitar duplicidade de cadastro
de pessoas, comparando dados como: Nome, sexo, data de
nascimento, nome da mãe e nome do pai, para realizar o controle
de homônimos.

X  

443
· Possuir rotina especifica para unificação de registro duplicados de
pessoas, preservando todo o histórico do registro que será
unificado.

X  

444 ·       Possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS
definitivo, CNS provisório e CNS da mãe. X  

445
·       Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o
CNES, com seus equipamentos e instalações, os serviços
especializados e suas classificações, e a população estimada como
referência.

X  

446
·        Possuir a rotina de mapa de unidades integrado com o google
maps, possibilitando visualizar informações como: Número de
atendimentos no dia, número de vagas, total de pessoas agendadas
e total de médicos atendendo na unidade.

 Não apresentou

447
·        Permitir o cadastro estruturado dos departamentos dentro da
unidade de saúde hospitalar, como: Clínicas, enfermarias e leitos, e
os respectivos equipamentos existentes nessas dependências.

X  

448 ·    Permitir o cadastro de locais dentro das unidades de saúde,
como: Consultórios, recepções, triagem, sala de curativo, etc. X  
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449
·    Permitir o cadastro de profissionais de saúde, compatível com o
CNES, com o registro das habilitações dos mesmos e os respectivos
vínculos com as unidades de saúde.

X  

450
·    Permitir o registro de informações funcionais dos profissionais,
como: Carga horária de trabalho, salário, custo com o profissional,
tipo de vínculo, matrícula, documento de classe, registro na VISA e
datas de ativação e desativação desse profissional.

X  

451
·    Permitir o registro da assinatura digital do profissional, para
impressão de documentos específicos, com a utilização da
assinatura eletrônica, como: Resultado de exames, etc.

X  

452
·    Permitir a criação de kits de materiais/medicamentos e de
equipamentos que o profissional mais utiliza durante os
atendimentos.

X  

453
·    Permitir a criação de textos que serão inseridos em campos
específicos, através de teclas de atalho configurado no cadastro
individual de cada profissional, agilizando o processo de digitação
de informações.

X  

454 ·    Permitir o cadastro de domicílios e famílias, compatível com o
SIAB. X  

455
·    Permitir o cadastro de equipes de saúde da família, identificando
os agentes, os profissionais responsáveis, a área de atuação e a
unidade de referência da equipe.

X  

456
·    Permitir o cadastro de atividades profissionais, para a
vinculação do serviço com as habilitações necessárias para realizar
tais atendimentos (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

457 ·       Permitir o cadastro de bancos e suas respectivas agências
bancárias. X  

458
·       Permitir o cadastro da CBO de forma estruturada, por: Grande
grupo, subgrupo principal, subgrupo, família, ocupação, CBO-R
grande grupo, CBO-R grupo e ocupação de saúde, compatível com o
MTE. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

459
·       Permitir o cadastro de agravos/doenças, compatível com o
CID-10, identificando os casos de notificação compulsória. (Dados
précadastrado no sistema).

X  

460
·       Permitir o cadastro de equipamento, as instalações físicas, os
tipos e subtipos de instalação física dos equipamentos, para
estruturação do ambiente operacional nas unidades.

X  

461
·       Permitir o cadastro de serviços, classificação, nível de
hierarquia e tipos de unidade de saúde, para estruturação dos
serviços oferecidos pelas unidades de saúde. (Dados pré-cadastrado
no sistema).

X  

462 ·       Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível
com o IBGE. (Dados pré-cadastrado no sistema). X  

463 ·       Permitir cadastro de bairro, localidade e tipos de logradouro,
para composição de dados de endereços. X  
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464 ·       Permitir o cadastro de dados do GRS e SRS, para estruturação
das gerências e superintendências regionais de saúde. X  

465 ·       Permitir o cadastro de macro e microrregião, para
estruturação das regionais de saúde. X  

466
·       Permitir o cadastro de motivos de glosa, aplicados aos serviços
prestados pelas unidades de saúde. (Dados pré-cadastrado no
sistema).

X  

467 ·       Permitir o cadastro de plano de saúde privando que
eventualmente o paciente possua. X  

468
·       Permitir o cadastro de prioridades, como: Alta, média, baixa e
urgência, que serão utilizadas em rotinas especificam, como:
Requisições de procedimentos, etc.

X  

469
·       Permitir o cadastro de procedimentos de forma estruturada,
por: Grupo, subgrupo, forma de organização e procedimento,
compatível com o SIGTAP. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

470
·       Permitir o vínculo da tabela de procedimentos com os dados
do CID-10, compatível com o SIGTAP. (Dados pré-cadastrado no
sistema).

X  

471 ·       Permitir o cadastro de programas de saúde, aos quais os
profissionais podem estar vinculados. X  

472 ·    Permitir o cadastro de motivos de faltas, aos quais podem ser
utilizados para registro de ausências de profissionais. X  

473 ·       Permitir o cadastro da situação conjugal/familiar, ao qual a
pessoa pode estar vinculada. X  

474
·       Permitir o cadastro de tipos de impedimento, que podem ser
utilizados para especificar o impedimento de agenda ou se sala de
cirurgia.

X  

475 ·       Permitir o cadastro de competência de trabalho, para delimitar
o período     correspondente de cada ciclo de produção/atividade. X  

476
·       Permitir a parametrização para geração do CNS provisório, de
acordo com a faixa de CNS prevista para cada município, conforme
critérios do MS/SUS.

X  

477 ·       Permitir configurar os dias e horário que os
usuários/operadores podem acessar o sistema. X  

478
·       Permitir a configuração de restrições quanto aos
agendamentos de procedimentos que os usuários/operadores
(marcadores) podem realizar na rede de saúde, de forma individual
ou por grupo de usuários/operadores.

X  

479
·       Permitir a restrição de acesso do usuário/operador, ao
município que o mesmo estar pactuado, assim como, as unidades de
saúde que o mesmo pode solicitar serviços, agendar procedimentos
e/ou realizar baixas de agendamento.

X  

480 ·       Possuir o conceito de central de regulação por unidade única
reguladora ou por macro ou microrregião. X  
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481 ·       Permitir a configuração de semanas de antecedência para
automatização das escalas de atendimento e das salas de cirurgia. X  

482 ·       Permitir a criação de escala profissional por atividade, dia e
turno, para cada serviço oferecido na unidade de saúde. X  

483
·       Permitir a definição do período de atendimento, assim como a
duração prevista para cada atendimento realizado pelo profissional
de saúde.

X  

484 ·       Possuir parâmetro para determinar o tempo de atendimento, por
profissional ou por especialidade. X  

485
·       Permitir a definição da validade da escala do profissional, para
que a mesma não seja mais exibida na pesquisa de vaga quando o
prazo expirar.

X  

486
·       Permitir a definição de cotas de atendimento, por requisição ou
por procedimento, para os munícipes e para pacientes de
municípios pactuados.

X  

487 ·       Permitir a definição de cotas de atendimento para retorno,
acompanhamento e reserva, para os pacientes munícipes. X  

488 ·       Permitir realizar alteração de cota na escala do profissional para
datas especificas. X  

489 ·       Permitir a adição de procedimentos da tabela vigente que o
profissional pode realizar na unidade. X  

490
·       Permitir a inclusão automática de procedimentos que o
profissional pode realizar, na unidade, de acordo com a FPO da
mesma.

X  

491

·       Permitir a inclusão automática dos procedimentos da tabela
vigente, de acordo com os critérios definido pelo SIGTAP para a
execução do procedimento, considerando a habilitação do
profissional, a atividade profissional e o nível de hierarquia da
unidade de saúde.

X  

492 ·       Possuir rotina que permite copiar procedimentos de outra escala
já existente para a escala que está sendo configurada. X  

493
·       Possuir rotinas especificas para a pesquisa de vagas de acordo
com os critérios definidos na criação da escala e por cotas
especificas de profissionais, como: Primeira consulta, vaga de
retorno, para acompanhamento ou vaga reservada.

X  

494
·       Permitir a pesquisa de vaga utilizando o critério especial de
extracota que exibe todas as escalas do período, mesmo as que já
tiveram as cotas preenchidas, permitindo o encaixe de paciente na
agenda do profissional.

X  

495
·       Permitir a consulta ao histórico de agendamento ambulatorial ou
ao histórico de agendamento cirúrgico do paciente, quando for o
caso, antes de realizar um novo agendamento.

X  
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496
·       Possuir rotina para validação automática dos critérios definido
na tabela de procedimento quando às compatibilidades para a
realização do exame/consulta, antes de realizar o agendamento,
evitando glosas durante o atendimento.

X  

497
·       Possuir rotina para validação automática de dupla marcação,
evitando a realização do agendamento quando já houver um
agendamento anterior para o paciente para o mesmo procedimento
com a mesma especialidade.

X  

498
·       Possuir rotina para validação automática do intervalo mínimo,
evitando a realização do agendamento quando o prazo de carência
para a realização do mesmo procedimento com a mesma
especialidade ainda não tenha sido completado.

X  

499

·       Possuir rotina de identificação automática da origem de
referência do paciente, disponibilizando a pesquisa vagas de acordo
com o município pactuado ou para munícipes, evitando o consumo
de cotas contratada por outro município, conforme os critérios da
PPI.

X  

500
·       Possuir rotina de validação automática da programação
orçamentária da unidade executora, antes de realizar o
agendamento, evitando ultrapassar as cotas e o teto financeiro
previsto para cada unidade de saúde, conforme os critérios da FPO.

X  

501

·       Possuir rotina de validação automática da cota de referência da
unidade solicitante, antes de realizar o agendamento, evitando
ultrapassar as cotas de solicitação de exames/consultas previsto
para cada unidade de saúde solicitante, conforme os critérios da
Cota de Referência.

X  

502
·       Possuir rotina de agendamento individual ou por grupo de
procedimentos, conforme parâmetro de quantidade máxima de
procedimento por requisição.

X  

503 ·       Possuir rotina de agendamento por demanda espontânea, sem
requisição. X  

504 ·       Permitir a consulta de todas das requisições, filtrando pela
situação (Em aberto, na fila de espera, parcialmente atendida). X  

505
·       Possuir rotina para realizar o reagendamento, com ou sem
requisição, para efeito de contabilização no BPA e para manutenção
do histórico de serviços efetuados na rede de saúde e no histórico
de atendimento do paciente.

X  

506
·       Permitir o lançamento de atendimentos retroativos, com ou sem
requisição, para efeito de contabilização no BPA e para a
manutenção do histórico de serviços efetuados na rede de saúde e
no histórico de atendimento do paciente.

X  

507
·       Possuir rotina de agendamento de sala para a realização de
procedimento cirúrgico, definindo a cirurgia primária e secundária,
a equipe cirúrgica e o tipo de clínica a ser utilizado, o anestesista, o
tipo de entrada e a duração prevista da internação.

X  

508 ·       Possuir rotina para realizar o reagendamento da sala cirúrgica. X  
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509
Possuir rotina que permite a fácil localização dos agendamentos
realizados, permitindo o bloqueio de algum, desde que o
usuário/operador tenha permissão para tal e que informe o motivo
do bloqueio.

X  

510 Permitir a fácil localização de todos os agendamentos cancelados
pelo prestador ou bloqueados pelas centrais de marcação. X  

511
· Permitir encaminhar o paciente para uma fila de espera, de forma
que o mesmo possa ser agendando quando surgir vaga ou for
liberada cotas na escala de atendimento do profissional em que o
mesmo se encontra na fila.

X  

512
·       Possuir rotina para agrupar os procedimentos em que os
pacientes possam aguardar numa mesma fila para o agendamento
com o profissional de saúde.

X  

513
·       Possuir rotina especifica para a pesquisa de vagas para
pacientes na fila do procedimento, numa especialidade e
profissional definido, respeitando os critérios da criação da escala e
definição de cotas para munícipes.

X  

514
·       Possuir rotina de agendamento individual dos pacientes que
estão na fila, respeitando os critérios da escala e definição de cotas
para os munícipes.

X  

515
·       Possuir rotina de agendamento em grupo dos pacientes que
estão na fila, utilizando as vagas disponíveis nas escalas do período,
respeitando os critérios de cada escala e das cotas de atendimento
para cada profissional.

X  

516
·       Permitir a consulta ao histórico de execução da rotina de
agendamento, dos pacientes que estavam na fila, possibilitando
identificar as restrições para eventuais manutenções dos que não
puderam ser agendadas no processo automático.

X  

517 ·       Permitir a consulta aos pacientes incluídos da fila de espera,
possibilitando a exclusão dos mesmos da respectiva fila. X  

518 ·       Permitir a consulta aos pacientes excluídos da fila de espera,
possibilitando a visualização do motivo que o mesmo foi excluído. X  

519
·       Permitir a consulta aos pacientes agendados pela fila de espera,
por profissional, sua habilitação e a data da escala do mesmo,
possibilitando que seja feito a exclusão do agendamento com o
retorno do paciente para a fila de espera.

X  

520

·       Permitir a troca do paciente de fila de espera, com critérios para
facilitar a transferência, como: A quantidade de pessoas da fila,
determinando se são os primeiros, os últimos ou de forma
intercalada, permitindo a seleção da fila de destino por ocupação e
profissional.

X  

521
·       Permitir a consulta pública da situação do paciente na fila e de
seu histórico de atendimento, identificando o mesmo pelo PEP, CNS,
CPF ou RG. Esse formulário pode ser aberto de fora do sistema.

X  
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522

·       Permitir a criação da programação física orçamentária da
unidade executora, por competência, possibilitado a definição de
valores por grupo, subgrupo e forma de organização, e a definição
da quantidade por procedimento, respeitando o teto financeiro
informado para cada unidade de saúde, possibilitando o
acompanhamento do saldo da FPO em tempo real.

X  

523
·       Permitir a vinculação de tabela de preço própria, com valor
diferenciado da tabela SUS, na FPO de cada unidade de saúde
executora.

X  

524

·       Permitir a criação da programação pactuada integrada,
definindo cotas para os municípios contratante, por competência,
possibilitado a definição de valores por grupo, subgrupo e forma de
organização, e a definição da quantidade por procedimento,
respeitando o teto financeiro informado para cada município, e a
quantidade de AIH, possibilitando o acompanhamento do saldo da
PPI em tempo real.

X  

525

·       Permitir a criação da cota de referência da unidade solicitante,
por competência, possibilitado a definição de valores por grupo,
subgrupo e forma de organização, e a definição da quantidade por
procedimento, respeitando o teto financeiro informado para cada
unidade de saúde, possibilitando o acompanhamento do saldo da
cota de referência em tempo real. ·       Permitir a cópia de
programações para outras competências, englobando a PPI, a FPO
e a cota de referência.

X  

526
·       Permitir a distribuição automática de cotas entre as unidades
prestadoras, por competência, considerando a quantidade de
unidades solicitantes, com sua população de referência.

X  

527

·       Permitir a criação de impedimento de escala, informando o tipo
de impedimento, o período, e possibilitando inúmeras formas de
bloqueio da escala, por unidade, por profissional, por ocupação, por
turno ou por procedimento. Evitando que seja feito um
agendamento quando não houver condições para a realização do
procedimento.

X  

528

·       Permitir a criação de impedimento de sala, informando o tipo de
impedimento, o período, e o intervalo de horas, e possibilitando
inúmeras formas de bloqueio da sala, por unidade, por clínica e por
enfermaria (sala). Evitando que seja feito um agendamento quando
não houver condições para a disponibilização da sala.

X  

529

·       Permitir a criação de impedimento de fila de espera, informando
o tipo de impedimento, e possibilitando inúmeras formas de
bloqueio da fila, por unidade, por atividade, por profissional, por
ocupação ou por procedimento. Evitando que seja feito a inclusão
de um paciente numa fila que não tem previsão de agendamento.

X  

530 ·       Permitir o registro de falta do profissional de saúde, informando
o motivo e o período da ausência do mesmo. X  



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil
Impresso em 25/10/2018 às 14:08:42

Pág: 28 de 60

531

·       Possuir rotina especifica para a realização de auditoria das
requisições de procedimento, antes e depois da autorização,
possibilitando a definição da situação da mesma, inclusive com a
glosa, permitindo ao profissional regulador discorrer as críticas
necessária em cada auditoria realizada.

X  

532
·       Permitir a consulta ao mapa de atendimento, exibindo todos os
agendamentos da unidade, por profissional, turno de atendimento e
a data da escala.

 Não foi possível
apresentar

533
·       Possuir rotina especifica para a realização de baixa do
agendamento realizado, identificando o agendamento através do
protocolo de autorização, permitindo a definição da situação como
efetuado, cancelado ou paciente faltou.

X  

534
·       Possuir rotina para validar o tipo do procedimento que será
baixando, requerendo a CID-10 quando o mesmo for do tipo
individualizado.

X  

535

·       Permitir a adição de mais procedimentos no momento de
realização da baixa, informando o procedimento, a quantidade
realizada, a CID-10, o profissional de saúde que executou o
procedimento e a sua habilitação, respeitando os critérios de
compatibilidade da tabela de procedimentos.

X  

536

·       Possuir rotina especifica para a realização de baixa do
agendamento realizado, identificando o agendamento através do
número do protocolo de autorização a partir da leitura óptica do
código de barras gerado no comprovante de marcação, permitindo
a definição da situação como efetuado, cancelado ou paciente faltou.

X  

537 ·       Possuir rotina para consolidação dos dados de APAC, permitindo
a seleção da unidade de saúde executora em cada competência. X  

538

Permitir informar procedimentos realizados nas unidades não
informatizadas para que seja gerado o BPA consolidado pelo
sistema, possibilitando a identificação da unidade executora, do
profissional e sua habilitação, do procedimento e a quantidade
realizada, assim como a idade do paciente e a data do atendimento,
respeitando todos os critérios de compatibilidade de acordo com a
tabela de procedimento.

X  

539

Possuir rotina para a geração do BPA consolidado e do BPA
individualizado de cada unidade de saúde, em cada competência,
consolidando de forma automática todos os atendimentos que
foram efetuados, exibindo dados referentes ao volume de
informações, como: Linha, folhas, número de controle e data de
geração do faturamento.

X  

540
·       Permitir desconsiderar, para efeito de agrupamento dos dados
do BPA consolidado, o número de autorização para realização do
procedimento.

X  
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541
·       Possuir rotina para recalcular o número de controle do BPA
consolidado ou individualizado, para atualização dos dados quando
houve movimentação ou quando for informado algum procedimento
executado na competência.

X  

542

·       Possuir rotina para gerar o BPA unificado das unidades de saúde,
tanto dos procedimentos consolidados, quando os individualizados,
em cada competência, consolidando de forma automática todos os
atendimentos que foram efetuados, exibindo dados referentes ao
volume de informações, como: Linha, folhas, número de controle e
data de geração do faturamento.

X  

543 ·       Possuir rotina para consolidação dos dados da FPO, permitindo a
seleção da unidade de saúde executora em cada competência. X  

544
·       Possuir rotina de comunicação, com eventos pré definidos, que
podem ser habilitados para que na sua ocorrência ou de forma
preventiva, os interessados, sejam notificados por e-mails e/ou SMS.

X  

545

·       Permitir a atualização da tabela de procedimento unificada do
SUS, através da importação do arquivo de dados disponibilizado
pelo SIGTAP/DATASUS.
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp).
(Dados précadastrado no sistema.)

X  

546
·       Permitir a importação do cadastro de unidades de saúde,
filtrando por município ou estado da federação, através do arquivo
de dados disponibilizado pelo CNES/DATASUS.

X  

547
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
BPA – Consolidado, consolidando toda a produção da unidade de
saúde, na competência.

X  

548
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
BPA – Individualizado, consolidando toda a produção da unidade de
saúde, na competência.

X  

549
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
BPA Unificado, consolidando toda a produção das unidades de
saúde, na competência.

X  

550
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
APAC, consolidando toda a produção da unidade de saúde, na
competência.

X  

551
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
FPO, consolidando toda a produção da unidade de saúde, na
competência.

X  

552
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
HIPERDIA, consolidando toda a produção da unidade de saúde, na
competência.

X  

553
·       Possuir relatórios para o gerenciamento da fila eletrônica de
pacientes, como: Oferta de vagas, a relação de pacientes da fila e os
comprovantes para ser entregues aos pacientes.

X  
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554

·       Possuir relatórios para o gerenciamento dos agendamentos de
pacientes, como: Relação e cotas de procedimentos disponíveis,
procedimentos requisitados, relação de agendados por status, por
unidade solicitante, relação de escalas, impedimentos e vagas para
atendimento.

X  

555
·       Possuir relatórios para o gerenciamento do mapa de
atendimento dos profissionais de acordo com o montante agendado
para as unidades, permitindo a visualização desses relatórios por
diversos filtros.

X  

556 ·       Possuir relatórios para o gerenciamento dos perfis dos pacientes
atendidos nas unidades de saúde. X  

557
·       Possuir relatórios para o gerenciamento da produção das
unidades, como: Produção das unidades prestadoras, mapa de
pessoas atendidas, histórico de agendamento por município e
produção com referências intermunicipais.

X  

558 ·       Possuir relatórios de faturamento das rotinas de BPA. X  

559 ·       Possuir relatórios para o gerenciamento de custo das unidades
de saúde. X  

560 ·       Possuir relatório para gerenciamento das auditorias realizadas
nas requisições e realização de procedimentos. X  

561

·       Possuir relatórios para o gerenciamento das operações
realizadas no sistema, como: Quantidade de encaminhamentos
feitos para as filas, quantidade de agendamentos por mês, dia e
hora, relação de usuários/operadores do sistema e quantidade de
agendamentos realizados pelos dos usuários/operadores.

X  

562 ·       Emitir etiqueta de identificação do paciente com código de
barras. X  

563 ·       Emitir cartão de saúde personalizado. X  

564 ·      Emitir prontuário do paciente permitindo a impressão do mesmo
de forma completa ou resumido. X  

564 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA   

565

·       Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados:
Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto
de referência, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone
residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
estado civil, filiação, naturalidade (cidade estado), nacionalidade,
ano de chegada, instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho,
título de eleitor, cor da pele, carteira de motorista, situação.

X  

566

·       Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados:
Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado,
e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição
Estadual, telefone, fax, data de fundação, atividade econômica,
sócios, situação.

X  



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil
Impresso em 25/10/2018 às 14:08:42

Pág: 31 de 60

567
·       Permitir o cadastro único do paciente, com a geração do
prontuário eletrônico, disponível em toda rede, contendo todas as
informações exigidas no CNS (Cartão Nacional de Saúde),
compatível com o CADSUS.

X  

568

·       Possuir cadastro simplificado para pacientes em admissão no
pronto atendimento com os seguintes dados: Nome, nome da mãe e
do pai, data de nascimento, sexo, estado civil, CPF, RG CNS e
endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto de
referência, CEP, cidade, estado, e-mail), dando celeridade ao
processo de identificação do paciente.

X  

569 Permitir o registro da foto digital do paciente, para facilitar o
processo de identificação. X  

570
Possuir critério de validação para evitar duplicidade de cadastro de
pessoas, comparando dados como: Nome, sexo, data de nascimento,
nome da mãe e nome do pai, para realizar o controle de homônimos.

X  

571
· Possuir rotina especifica para unificação de registro duplicados de
pessoas, preservando todo o histórico do registro que será
unificado.

X  

572 ·       Possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS
definitivo, CNS provisório e CNS da mãe. X  

573
·       Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o
CNES, com seus equipamentos e instalações, os serviços
especializados e suas classificações, e a população estimada como
referência.

X  

574

·       Permitir o cadastro estruturado das clínicas, identificando o tipo
de clínica, os equipamentos dentro do ambiente, o profissional
responsável, as restrições quanto a faixa etária e sexo para
atendimento, além do centro de custo em que a mesma esta
inserida dentro da unidade de saúde.

X  

575

·       Permitir o cadastro estruturado das enfermarias, com a
identificação, a localização, o tipo de higienização e o tempo
previsto para essa limpeza, o período de utilização para o
agendamento da sala, as horas prevista de utilização da mesma, os
leitos existentes para cada sexo ou ambos, além da clínica que a
mesma esta inserida dentro da unidade de saúde.

X  

576
·       Permitir o cadastro de locais de atendimento dentro das
unidades de saúde, como: Consultórios, recepções, triagem, sala de
curativo, etc.

X  

577
·       Permitir o cadastro de profissionais de saúde, compatível com o
CNES, com o registro das habilitações dos mesmos e os respectivos
vínculos com as unidades de saúde.

X  

578 ·       Permitir o registro de informações funcionais dos profissionais,
como: Carga horária de trabalho, salário, custo com o X  

579
profissional, tipo de vínculo, matrícula, documento de classe,
registro na VISA e datas de ativação e desativação desse
profissional.

X  
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580
·       Permitir o registro da assinatura digital do profissional, para
impressão de documentos específicos, com a utilização da
assinatura eletrônica, como: Resultado de exames, etc.

X  

581
·       Permitir a criação de kits de materiais/medicamentos e de
equipamentos que o profissional mais utiliza durante os
atendimentos.

X  

582
·        Permitir a criação de textos que serão inseridos em campos
específicos, através de teclas de atalho configurado no cadastro
individual de cada profissional, agilizando o processo de digitação
de informações.

X  

583 ·        Permitir o cadastro de tipos de alergias e seus subtipos, os
componentes e o requerimento para que a mesma possa ocorrer. X  

584 ·        Permitir o cadastro de substâncias alérgicas e onde as mesmas
estão presentes. X  

585 ·        Permitir o cadastro da severidade alérgica, como: Leve,
moderada, grave, etc. X  

586
·        Permitir o cadastro de atividades profissionais, para a
vinculação do serviço com as habilitações necessárias para realizar
tais atendimentos. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

587 ·        Permitir o cadastro de bancos e suas respectivas agências
bancárias. X  

588

·        Permitir o cadastro de cores que serão utilizadas nos protocolos
de classificação de risco, definido o tempo para o atendimento, o
tempo para que o profissional seja alertado da demora para o
atendimento do paciente e a prioridade de atendimento para cada
cor, além de observações quanto ao parâmetro de cor.

X  

589

·        Possuir rotina para a configuração do protocolo de classificação
de risco utilizado no processo de acolhimento do paciente,
identificando os sintomas e queixas, os sinais vitais e a escala de
dor, atribuindo uma cor para cada tipo ou intervalor de dados do
protocolo.

X  

590
·        Permitir o cadastro da CBO de forma estruturada, por: Grande
grupo, subgrupo principal, subgrupo, família, ocupação, CBO-R
grande grupo, CBO-R grupo e ocupação de saúde, compatível com o
MTE. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

591
·        Permitir o cadastro de agravos/doenças, compatível com o
CID-10, identificando os casos de notificação compulsória. (Dados
pré-cadastrado no sistema).

X  

592
·        Possuir rotina especifica para a criação de modelos de
declarações de responsabilidade, criando um repositório de termos
para serem usados em diversas situações, conforme necessidade da
unidade de TFD.

X  

593 ·        Permitir o cadastro de dados dos grupos de atividades do CNAE
- Resumido, de acordo com o CONCLA/IBEG. X  
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594
·        Permitir o cadastro de equipamento, as instalações físicas, os
tipos e subtipos de instalação física dos equipamentos, para
estruturação do ambiente operacional nas unidades.

X  

595
 Permitir o cadastro de serviços, classificação, nível de hierarquia e
tipos de unidade de saúde, para estruturação dos serviços
oferecidos pelas unidades de saúde. (Dados pré-cadastrado no
sistema).

X  

596  Permitir o cadastro dos tipos de leito que serão vinculados aos
leitos dentro de cada enfermaria. X  

597  Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível com
o IBGE. (Dados pré-cadastrado no sistema). X  

598 ·        Permitir cadastro de bairro, localidade e tipos de logradouro,
para composição de dados de endereços. X  

599 ·        Permitir o cadastro de dados do GRS e SRS, para estruturação
das gerências e superintendências regionais de saúde. X  

600 ·        Permitir o cadastro de macro e microrregião, para estruturação
das regionais de saúde. X  

601 ·        Permitir o cadastro de planos de saúde, para identificação de
um plano privado que eventualmente o paciente/cliente possua. X  

602
·       Permitir o cadastro de procedimentos de forma estruturada, por:
Grupo, subgrupo, forma de organização e procedimento, compatível
com o SIGTAP. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

603
·       Permitir o vínculo da tabela de procedimentos com os dados do
CID-10, compatível com o SIGTAP. (Dados précadastrado no
sistema).

X  

604 ·       Permitir o cadastro de programas de saúde, aos quais os
profissionais podem estar vinculados. X  

605 ·       Permitir o cadastro de motivos de faltas, aos quais podem ser
utilizados para registro de ausências de profissionais. X  

606 ·       Permitir o cadastro da situação conjugal/familiar, ao qual a
pessoa pode estar vinculada. X  

607 ·       Permitir o cadastro de tipos e ocorrência, que serão utilizados
para identificação da ocorrência do SAMU. X  

608
·       Permitir o cadastro de tipo de transporte, identificando se é um
tipo de transporte que pode ou não ser utilizado pelo SAMU ou é
apenas para outras finalidades.

X  

609
·       Permitir o cadastro de veículos (ambulâncias) com as
identificações do veículo, como: Placa, ano de fabricação,
marca/modelo, tipo, cor predominante, foto e categoria (Municipal
ou Locado).

X  

610
·       Permitir o cadastro de tipos de impedimento, que podem ser
utilizados para especificar o impedimento de agenda ou se sala de
cirurgia.

X  

611 ·       Permitir o cadastro de competência de trabalho, para delimitar o
período correspondente de cada ciclo de produção/atividade. X  
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612
·       Permitir a parametrização para geração do CNS provisório, de
acordo com a faixa de CNS prevista para cada município, conforme
critérios do MS/SUS.

X  

613 ·       Permitir configurar os dias e horário que os usuários/operadores
podem acessar o sistema. X  

614 ·       Possibilitar a identificação do usuário/operador quando o mesmo
for um TARM. X  

615

·       Possuir rotina específica para o registro dos tele atendimentos
(192) pelos TARM, determinado a necessidade de intervenção
médica ou definindo a situação da chamada, como: Interrompida,
orientação do técnico ou do médico, ou se foi trote. Através desses
registro serão geradas estatísticas de chamadas para o SAMU.

X  

616
·       Possibilitar o envio do atendimento realizado pelo TRAM para o
médico intervencionista, para que o mesmo proceda com as
orientações via telefone para a pessoa que fez a ligação e/ou para
equipe do SAMU quando já estiver no local da ocorrência.

X  

617
·       Possuir rotina para a gestão das ambulâncias, no caso de uma
intervenção médica no atendimento, o mesmo poderá selecionar as
viaturas necessárias para atender a ocorrência. O sistema alerta se
o veículo encontra-se ou não na base.

X  

618 ·       Permitir o acompanhamento cronológico da viatura desde a
saída da mesma até o seu retorno a central. X  

619 ·       Possibilitar a definição de prioridade para cada atendimento que
houve a participação do médico intervencionista. X  

620
·       Permitir anexar documentos que foram gerados durante o
atendimento ao chamado, dos trabalhos realizados no local do
evento.

X  

621 ·       Permitir vincular mais de um tele atendimento a uma mesma
intervenção, quando se tratar da mesma ocorrência. X  

622
·       Possuir rotina para a adição de procedimentos realizados
durante o atendimento, para que seja feito o faturamento dos
procedimentos executados pela equipe do SAMU.

X  

623

·       Possuir rotina para atendimento pré hospitalar, identificando a
procedência do paciente quando o mesmo for conduzido pelo SAMU,
além da identificação da equipe que prestou os primeiros socorros
e os procedimentos que foram realizados antes da admissão do
mesmo na unidade.

X  

624
·       Possuir rotina para gerenciamento das ambulâncias,
identificando os locais das ocorrências em que as mesmas foram
dirigidas, filtrado por município.

 Não atendeu

625
Possuir rotina especifica para georreferenciamento, através de
mapa (Google maps), traçando o trajeto da unidade onde o
profissional tá atuando até o local do evento.

 Não atendeu
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626
Permitir o gerenciamento das escalas de plantonistas, com datas e
horários, permitindo visualizar se o plantão já foi encerrado,
registar a presença do profissional e consultar o histórico de
plantões.

X  

627
·       Permitir o registro das equipes médicas, identificando o
responsável, os membros da equipe e atribuindo um nome para
cada equipe.

X  

628 ·       Permitir o registro de falta do profissional de saúde, informando
o motivo e o período da ausência do mesmo. X  

629

·       Possuir rotina para o registro de admissão do paciente no pronto
atendimento, permitindo a identificação do mesmo através de leitor
biométrico (digitais), informando a procedência, o trauma e
sintomas que o mesmo apresenta e a equipe responsável pelo
atendimento.

X  

630
·       Possuir rotina especifica para o encaminhamento dos pacientes
admitidos na unidade, podendo direcionar o mesmo para a
classificação de risco ou diretamente para  o atendimento com o
médico.

X  

631
·       Possuir rotina com mapa de atendimento de todos os pacientes
encaminhados para a classificação de risco, para que os
profissionais do setor possam realizar a chamada e direcionamento
do paciente dentro da unidade.

X  

632

·       Possuir rotina especifica para a realização do acolhimento e
classificação de risco do paciente, utilizando protocolo de
classificação previamente definido, orientando o resultado de forma
automatizada, conforme os critérios do protocolo que está sendo
utilizado no momento da avaliação.

X  

633
·       Possuir rotina especifica para o encaminhamento dos pacientes
triados na unidade, direcionando os mesmos para o atendimento
com o médico ou para a assistência social.

X  

634
·       Possuir rotina que permite a reclassificação do paciente, quando
houver alteração de sintomas/queixas apresentadas, alteração de
sinais vitais ou diferente percepção por parte do profissional que
realiza a classificação de risco.

X  

635 ·       Permitir a consulta de todo o histórico de classificação de risco a
qual o paciente foi submetido. X  

636
·       Possuir mapa (painel informativo) com todos os pacientes que
foram classificados, informando os encaminhamentos feitos para
cada um.

X  

637 ·       Possui rotina de integração com outros aplicativos/periféricos de
classificação de risco. X  

638
·       Possuir rotina com mapa de atendimento de todos os pacientes
encaminhados para a assistência social, para que os profissionais
do setor possam realizar a chamada e direcionamento do paciente
dentro da unidade.

X  
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639 ·       Possuir rotina para o registro da avaliação do paciente assistido
pelo assistente social. X  

640 ·       Possuir o conceito de central de regulação de leitos por unidade
única reguladora ou por macro ou microrregião. X  

641 ·       Permitir a configuração de semanas de antecedência para
automatização das escalas de atendimento e das salas de cirurgia. X  

642 ·       Possuir parâmetro para determinar o tempo de utilização das
salas de cirurgia. X  

643 ·       Permitir a adição de procedimentos da tabela vigente que o
profissional pode realizar na unidade. X  

644 ·       Permitir a consulta ao histórico de agendamento cirúrgico do
paciente, antes de realizar um novo agendamento. X  

645
·       Possuir rotina para validação automática do duplo agendamento
de sala, evitando a realização do agendamento quando já houver
um agendamento anterior para o paciente para o mesmo local na
mesma data.

  

646
·       Possuir rotina de agendamento de sala para a realização de
procedimento cirúrgico, definindo a cirurgia primária e secundária,
a equipe cirúrgica e o tipo de clínica a ser utilizado, o anestesista, o
tipo de entrada e a duração prevista da internação.

X  

647

·       Permitir a criação de impedimento de sala, informando o tipo de
impedimento, o período, e o intervalo de horas, e possibilitando
inúmeras formas de bloqueio da sala, por unidade, por clínica e por
enfermaria (sala). Evitando que seja feito um agendamento quando
não houver condições para a disponibilização da sala.

X  

648 ·       Possuir rotina para realizar o reagendamento da sala cirúrgica. X  

649
·       Possuir rotina para o envio de E-mail e SMS após o
agendamento, com os dados da autorização para a realização do
procedimento.

X  

650
·       Possuir rotina que permite a fácil localização do histórico de
agendamento cirúrgico, permitindo o bloqueio de algum, desde que
o usuário/operador tenha permissão para tal e que informe o motivo
do bloqueio.

X  

651
·       Permitir a fácil localização de todos os agendamentos de sala
que foram cancelados pelo prestador ou bloqueados pelas centrais
de leitos.

X  

652

·       Possuir rotina para o registro cirúrgico com a coleta de todas as
informações referente a internação, como: Dados cirúrgicos
(Posição, método terapêutico, tipo e detalhes da anestesia,
intercorrências e recomendações), medicamentos utilizados e
procedimentos realizados durante a internação.

X  
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653

·       Possibilitar o registro de informações referente ao estado se
saúde do paciente ao entrar na sala cirúrgica, eventuais motivos de
atraso, cancelamento ou bloqueio da cirurgia, a data de início e fim
da cirurgia e o estado do paciente ao sair, permitindo ainda definir
que o destino do paciente (RPA, Óbito, transferência, nova cirurgia,
etc)

X  

654
·       Permitir a consulta do mapa cirúrgico dentro da unidade para
orientação dos recursos e procedimentos externo (ao atendimento),
filtrando por unidade, clínica, sala, médico solicitante, situação e
data de atendimento.

X  

655 ·       Permitir a consulta do mapa de paciente encaminhados para
RPA dentro da unidade. X  

656
·       Possuir rotina para o registro de pacientes em recuperação
pós-anestésica, coletando todas as informações relativas a evolução
do paciente durante o pós-operatório.

X  

657
·       Possuir rotina de observação clínica para os pacientes que
aguardam liberação. Possuir a consulta ao mapa de pacientes que
estão em observação.

X  

658
Permitir a consulta ao mapa de atendimento cirúrgico, exibindo
todos os agendamentos da unidade, por profissional, turno de
atendimento e a data da escala.

X  

659 ·       Possuir rotina para a emissão do laudo médico de AIH,
identificando os laudos que foram criticados, aprovados e rejeitados. X  

660
·       Possuir rotina especifica para a criação de modelos de
declarações de responsabilidade, criando um repositório de termos
para serem usados em diversas situações, conforme necessidade da
unidade hospitalar.

X  

661
·       Possuir rotina para emissão do termo de responsabilidade,
utilizado modelo de declarações pré-configuradas, agilizando e
padronizado os registros de declarações.

X  

662
·       Possuir rotina de pré internação do paciente, coletando os dados
do paciente e do responsável, permitindo a qualquer momento
realizar a internação do mesmo.

X  

663 ·       Possuir rotina especifica para o acompanhamento da internação
do paciente, reunindo informações para o faturamento das AIHs. X  

664 ·       Possuir rotina para o controle de visitas a paciente internados,
conforme parâmetro definido para cada internação. X  

665
·       Possuir rotina de validação do leito, de acordo com os critérios
de compatibilidade do leito quando ao sexo e faixa etária do
paciente.

X  

666
·       Permitir a coleta de informações necessárias para o faturamento
de AIH quando o motivo da internação for por acidente de trabalho,
esterilização, colocação de OPM ou por motivo de parto.

X  
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667
·       Permitir a consulta ao histórico de internações do paciente, ao
histórico cirúrgico e ao histórico de entradas no pronto
atendimento.

X  

668 ·       Permitir o registro dos dados da solicitação de liberação do
paciente da internação. X  

669 ·       Possuir rotina para a transferência do paciente de leito,
permitindo selecionar a clínica, a enfermaria e o novo leito. X  

670

·       Possuir rotina para o registro de alta do paciente, informando o
motivo da alta, as condições do paciente, os dados do responsável
pela alta médica e o sumário da alta, permitindo ainda a consulta
aos procedimentos realizado durante o período que o mesmo esteve
internado.

X  

671
·       Permitir a identificação da CID-10, no caso de alta realizadas por
motivo de óbito, podendo ser diferente da CID-10 que motivou a
internação.

X  

672
·       Permitir a consulta a histórico de altas de pacientes dentro de
cada unidade de saúde, permitindo o filtro por unidade, médico
responsável pela internação ou pela alta, por motivo de alta, por
diagnóstico definido na alta ou por período.

X  

673

·       Possuir rotina para o gerenciamento dos leitos, identificando os
leitos que estão ocupados, disponíveis, em manutenção, em
higienização, reservado, em obras, ativos ou inativo, permitindo
ainda saber qual a previsão para a liberação do mesmo e quem está
ocupando.

X  

674
·       Possuir rotina que permite a realização de reservas de leito para
uma data especifica, mesmo que o mesmo esteja ocupado no
momento da realização da reserva, evitado que o mesmo seja
ocupado novamente.

X  

675
·       Possuir rotina especifica para a realização de baixa dos
atendimentos realizados na pronto atendimento, através do BAM
que é gerado para cada admissão.

X  

676
·       Possuir rotina para validar o tipo do procedimento que será
baixando, requerendo a CID-10 quando o mesmo for do tipo
individualizado.

X  

677

·       Permitir a adição de mais procedimentos no momento de
realização da baixa, informando o procedimento, a quantidade
realizada, a CID-10, o profissional de saúde que executou o
procedimento e a sua habilitação, respeitando os critérios de
compatibilidade da tabela de procedimentos.

X  

678

·       Possuir rotina especifica para a realização de baixa do
agendamento realizado, identificando o agendamento através do
número do BAM a partir da leitura óptica do código de barras
gerado no comprovante de admissão, permitindo a definição da
situação como efetuado, cancelado ou paciente faltou.

X  

679 ·       Possuir rotina para consolidação dos dados de APAC, permitindo
a seleção da unidade de saúde executora em cada competência. X  
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680

·       Permitir informar procedimentos realizados nas unidades não
informatizadas para que seja gerado o BPA consolidado pelo
sistema, possibilitando a identificação da unidade executora, do
profissional e sua habilitação, do procedimento e a quantidade
realizada, assim como a idade do paciente e a data do atendimento,
respeitando todos os critérios de compatibilidade de acordo com a
tabela de procedimento.

X  

681

·       Possuir rotina para a geração do BPA consolidado e do BPA
individualizado de cada unidade de saúde, em cada competência,
consolidando de forma automática todos os atendimentos que
foram efetuados, exibindo dados referentes ao volume de
informações, como: Linha, folhas, número de controle e data de
geração do faturamento.

X  

682
·       Permitir desconsiderar, para efeito de agrupamento dos dados
do BPA consolidado, o número de autorização para realização do
procedimento.

X  

683
·       Possuir rotina para recalcular o número de controle do BPA
consolidado ou individualizado, para atualização dos dados quando
houve movimentação ou quando for informado algum procedimento
executado na competência.

X  

684
·       Possuir rotina para gerar o BPA unificado das unidades de saúde,
tanto dos procedimentos consolidados, quando os individualizados,
em cada competência, consolidando de forma automática todos os
atendimentos que foram efetuados,

X  

685 exibindo dados referentes ao volume de informações, como: Linha,
folhas, número de controle e data de geração do faturamento. X  

686
·       Possuir rotina de comunicação, com eventos pré definidos, que
podem ser habilitados para que na sua ocorrência ou de forma
preventiva, os interessados, sejam notificados por e-mails e/ou SMS.

X  

687

·       Permitir a atualização da tabela de procedimento unificada do
SUS, através da importação do arquivo de dados disponibilizado
pelo SIGTAP/DATASUS.
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp).
(Dados précadastrado no sistema.)

X  

688

·       Permitir a importação do cadastro de unidades de saúde,
filtrando por município ou estado da federação, através do arquivo
de dados disponibilizado pelo CNES/DATASUS.
(http://cnes.datasus.gov.br/Mod_DownLoad_Cnes_Validos.asp?
ftp=ftp).

X  

689
·       Permitir a importação dos dados, com o retorno das AIHs que
foram informadas para analise, através do e-Autorizador do
DATASUS.

X  

690
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
BPA – Consolidado, consolidando toda a produção da unidade de
saúde, na competência.

X  
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691
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
BPA – Individualizado, consolidando toda a produção da unidade de
saúde, na competência.

X  

692
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
BPA Unificado, consolidando toda a produção das unidades de
saúde, na competência.

X  

693
·       Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do
APAC, consolidando toda a produção da unidade de saúde, na
competência.

X  

694 ·       Possuir relatórios estatísticos para a gestão dos tele
atendimentos recebidos pelo 192 do SAMU. X  

695
·       Possuir relatórios estatísticos das intervenções realizadas nos
atendimentos recebidos pelo 192 onde houve apoio de outros
órgãos, como: PRF, Bombeiro, PM, etc.

X  

696 ·       Possuir relatórios gerenciais para a analise das intervenções
realizadas e de atendimentos por unidades móveis. X  

697 ·       Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências de CID
por bairro ou localidade. X  

698 ·       Emitir a ficha de admissão do paciente na urgência/emergência
da unidade. X  

699 ·       Emitir a relação de plantonistas em cada unidade de saúde, por
período. X  

700
·       Possuir relatórios estatísticos dos atendimentos realizados pela
unidade, conforme critérios de tempo de atendimento definido no
protocolo de classificação de risco.

X  

701 ·       Emitir o extrato cirúrgico de cada internação cirúrgica realizada. X  
702 ·       Emitir mapa de atendimento cirúrgico. X  

703 ·       Emitir relatório com os principais problemas nas agendas de
cirurgia. X  

704 ·       Emitir a ficha de internação hospitalar. X  
705 ·       Emitir laudo médico de autorização de internação hospitalar. X  

706
·       Possuir relatório gráficos com o mapa de leitos de cada unidade,
permitindo uma visão clara e exata das condições de hotelaria da
rede hospitalar.

X  

707
·        Possuir relatórios para análise dos leitos no que diz respeito ao
histórico de ocupações, quais foram os ocupantes e o período de
estadia de cada paciente, fornecendo informações para o CCIH.

X  

708 ·       Emitir o plano de cuidado do paciente, criado pela enfermagem. X  

709 ·       Possuir relatórios para gerenciamento dos laudos de AIHs
emitidas. X  

710
·       Possuir relatórios para o gerenciamento das internações,
quantidade de altas, do tempo médio de internação e taxas de
ocupação nas enfermarias, reunindo informações para o censo
hospitalar.

X  
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711 ·       Possuir relatório gerencial das visitas realizadas aos pacientes. X  
712 ·       Emitir o sumário de alta do paciente. X  

713 ·       Emitir a declaração de óbito quando a paciente falecer durante a
internação e esse for o motivo de alta do mesmo. X  

714 ·       Possuir relatórios para o gerenciamento dos perfis dos pacientes
atendidos nas unidades de saúde. X  

715
·       Possuir relatórios para o gerenciamento da produção das
unidades, como: Produção das unidades prestadoras, mapa de
pessoas atendidas, histórico de agendamento por município e
produção com referências intermunicipais.

X  

716
·       Possuir relatórios gerenciais de custo com internações, gastos
com cada unidade, centro de custo, clínicas e enfermarias, assim
como o custo com cada paciente dentro da unidade.

X  

717 ·       Emitir o demonstrativo de internação, com o extrato de todos os
procedimentos realizados durante a internação. X  

718 ·       Possuir relatórios de faturamento das rotinas de BPA, APAC e
AIH. X  

719 ·       Emitir prontuário do paciente permitindo a impressão do mesmo
de forma completa ou resumida. X  

720 ·       Emitir etiqueta de identificação do paciente com código de
barras. X  

721 ·       Emitir cartão de saúde personalizado. X  
721 LABORATÓRIO   
722 ·       Permitir o cadastro das faixas de CNS provisório por município. X  

723
·       Permitir o cadastro das competências sendo necessário
preencher a competência, a data inicial e a data final. É possível
também informar se a competência está encerrada ou não.

X  

724

·       Permitir o cadastro de Paciente/Usuário SUS com os seguintes
dados: Nome, login, prontuário, tipo de sangue, raça, etnia,
endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto de
referência, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone
residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
estado civil, filiação, naturalidade (cidade, estado), nacionalidade,
ano de chegada, instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho,
título de eleitor, PIS/PASEP, escolaridade, entre outros. Possibilita
também o cadastro de informações referentes ao SUS, como:
convênio, CNS, CNS provisório, grupo da ocupação, subgrupo da
ocupação.

X  
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725

Permitir o cadastro de Pessoa física com os seguintes dados: Nome,
login, prontuário, tipo de sangue, raça, etnia, endereço (logradouro,
número, complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade,
estado, e-mail) CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone
celular, data de nascimento, sexo, estado civil, filiação,
naturalidade (cidade, estado), nacionalidade, ano de chegada,
instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho, título de eleitor,
PIS/PASEP, escolaridade.

X  

726

·       Permitir o cadastro de pessoa jurídica com os seguintes dados:
nome, nome fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax, data
de fundação, atividade econômica, sócios, situação, endereço
(logradouro, número, complemento, bairro, ponto de referência,
CEP, cidade, estado, e-mail, pessoa para contato, site).

X  

727

·       Permitir o cadastro de unidades de saúde com os seguintes
dados: Município, CNES, Unidade de saúde, entidade mantenedora,
tipo de unidade, nível de hierarquia, informações sobre a gestão
(atenção básica, internação, etc.), instalações, equipamentos,
serviços especializados e sua classificação.

X  

728

·       Permitir o cadastro de profissionais de saúde, inserindo dados
como o profissional, CNS, matrícula, as habilitações profissionais
do mesmo, quais os vínculos que ele possui com as unidades de
saúde, em quais programas de saúde ele atua, quais os kits de
medicamentos que o profissional mais utiliza durante os
atendimentos, quais os textos que serão inseridos em campos
específicos, através de teclas de atalho e quais as escalas deste
profissional.

X  

729

·       Permitir o cadastro de profissional regulador definindo o perfil
desse usuário, inserindo dados como: Acesso permitido em quais
dias, início e término do turno, se é ou não profissional de
município pactuado, as quais unidade solicitantes e executoras ele
pertence, quais as unidades que o profissional pode fazer
agendamento, quais os almoxarifados e centro de custos ele pode
realizar movimentações, e informar se ele é ou não um TARM
(Técnico Auxiliar de Regulação Médica).

X  

730 ·       Permitir o cadastro de alergias, sendo necessário preencher qual
o tipo de alergia, qual a substância alérgica e qual a severidade. X  

731
·       Permitir o cadastro de atividade profissional, aonde se vincula a
habilitação profissional a atividade, preenchendo a descrição da
atividade, a duração da consulta e a definição de a qual sexo essa
atividade atende.

X  

732
·       Permitir o cadastro da CBO de forma estruturada, por: Grande
grupo, subgrupo principal, subgrupo, família, ocupação, CBO-R
grupo, CBO-R grupo e ocupação de saúde, compatível com o MTE.
(Dados pré-cadastrado no sistema).

X  
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733
·       Permitir o cadastro de agravos/doenças, compatível com o
CID-10, identificando os casos de notificação compulsória. (Dados
pré-cadastrado no sistema).

X  

734
·       Permitir o cadastro de serviços, classificação, nível de hierarquia
e tipos de unidade de saúde, para estruturação dos serviços
oferecidos pelas unidades de saúde. (Dados pré-cadastrado no
sistema).

X  

735
·       Permitir o cadastro da bancada de exame, vinculando a bancada
a uma unidade, a uma área, a um setor e cadastrando um nome de
cada bancada laboratorial.

X  

736 ·       Permitir o cadastro de material que será utilizado pelos
laboratórios. X  

737 ·       Permitir o cadastro dos postos de coleta, vinculando a uma
unidade de saúde, sinalizando se o posto é móvel ou não. X  

738 ·       Permitir o cadastro dos setores em cada laboratório, vinculando
cada setor a um laboratório. X  

739
·       Permitir o cadastro de valores de referência que será utilizado
para cada procedimento, permitindo definir o intervalo de valor
esperado nos resultados de exames laboratoriais.

X  

740 ·       Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível
com o IBGE. (Dados pré-cadastrado no sistema). X  

741 ·       Permitir o cadastro de bairro, localidade e tipos de logradouro,
para composição de dados de endereços. X  

742 ·       Permitir o cadastro de metodologias definindo o tipo e a
descrição. X  

743 ·       Permitir o cadastro de ocupação, juntamente com o cadastro do
código do CBO e da atividade profissional. X  

744
·       Permitir o cadastro de parasitas, inicialmente cadastrando o
grupo parasitológico e posteriormente cadastrando o parasita
vinculando o mesmo a um grupo.

X  

745 ·       Permitir o cadastro de planos de saúde. X  

746 ·       Permitir o cadastro de procedimentos de forma estruturada, por:
Grupo e subgrupo (Dados pré-cadastrado no sistema). X  

747
·       Permitir o cadastro de vínculo da tabela de procedimentos com
os dados do CID-10, compatível com o SIGTAP. (Dados
pré-cadastrado no sistema).

X  

748 ·       Permitir o cadastro da situação conjugal/familiar, ao qual a
pessoa pode estar vinculada. X  

749 ·       Permitir o cadastro de unidades de medidas, sendo necessário o
cadastro da sigla da unidade. X  

750
·       Possuir rotina de comunicação, com eventos pré-definidos, que
podem ser habilitados para que na sua ocorrência ou de forma
preventiva, os interessados, sejam notificados por e-mails e/ou SMS.

  

751 Possuir rotina especifica para importação do CNES, filtrando
arquivo por estado e município. X  
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752 Possuir rotina especifica de atualização de tabelas SIGTAP,
podendo esta rotina ser manual ou automática. X  

753 ·       Possuir rotina que permite emitir etiqueta de identificação de
material no cadastro de paciente/usuário SUS. X  

754

·       Possuir rotina que permite registrar a dispensação de
medicamentos por paciente, definindo qual o tipo de saída, qual a
unidade de saúde, qual o almoxarifado solicitado e qual o
medicamento, possibilitando imprimir um comprovante de
dispensação.

X  

755 ·       Possuir rotina que permite visualizar todo o histórico de
dispensação que foi gerado por um paciente. X  

756 ·       Possuir rotina que permite acessar o prontuário do paciente. X  

757 ·       Possuir rotina que possibilita a impressão do cartão SUS do
paciente/usuário SUS. X  

758 ·       Possuir rotina especifica que permite o registro de assinatura
digital para cada profissional de saúde. X  

759
·       Possuir rotina que permite a criação de textos, que serão
utilizados em campos específicos que serão obtidos através de
atalhos do teclado.

X  

760
·       Possuir rotina que permite a restrição de procedimentos para
um grupo específico, é necessário selecionar apenas o
procedimento e o grupo de usuários.

X  

761

·       Permitir a rotina de inserção de solicitação de exame, definindo
a unidade e o profissional solicitante, qual a unidade executora, o
tipo de solicitação e a possível data de entrega do exame. Essa
rotina gera um comprovante dessa solicitação. Essa rotina permite
que seja vinculado mais de um exame para essa solicitação.

X  

762 ·       Possuir rotina que elenca os exames que foram realizados ou
marcados, por paciente em um posto de coleta especifico. X  

763 ·       Possuir rotina que permite receber amostra de coleta, a partir
da identificação por código de barras via leitor biométrico. X  

764

·       Possuir rotina de consulta a um mapa laboratorial, podendo
filtrar a consulta por: laboratório, setor, bancada ou situação. Essa
rotina permite identificar quais solicitações são de rotina, de
urgência e de emergência agrupando-as por cor. É possível
imprimir esse mapa laboratorial.

X  

765
·       Permitir a rotina de inserção de resultado de exames, inserindo
de forma distinta exames de sangue, de urina, bioquímicos e
imunológicos assim como outros exames, conforme os
procedimentos solicitados.

X  

766 ·       Possuir rotinas para conversão dos valores encontrados em cada
amostra para valores definidos dentro dos intervalos de referência. X  

767
·       Possuir rotina para validação de resultados de exames para
babes prematuros, considerando os valores de referência
específicos para essa faixa.

X  
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768
·       Permitir o lançamento de resultados de exames sanguíneos e
exames de urianálise, com valor de referência prédefinido para
cada tipo de amostra.

X  

769
·       Permitir o lançamento de amostra parasitológica, detalhando a
1ª, 2ª e 3ª amostra, com metodologia específica para cada uma,
identificando o grupo parasitológico e o parasita encontrado, além
de poder realizar observações em cada amostragem.

X  

770
·       Permitir o lançamento de amostra parasitológica, podendo
utilizar os métodos de pesquisa: S. Mansoni, sangue oculto e
gordura fecal, com seus respectivos resultados e método específico.

X  

771
·       Permitir a definição do resultado, valor normal, valor aceitável,
valor aumentado e observação, para procedimentos bioquímicos,
imunológicos e outros.

X  

772
·       Permitir que o profissional responsável possa assinar o resultado
de exame de forma eletrônica, para que o mesmo possa ser
disponibilizado para o paciente.

X  

773

·       Possuir uma rotina especifica para o registro de resultados de
exames de imagem, inserindo o setor de análise, profissional
responsável, com assinatura eletrônica ou não, qual o técnico
responsável, o laudo do exame, possibilitando a impressão do
mesmo.

  

774

·       Possuir rotina especifica para registrar a entrega de laudo dos
exames. Essa rotina sinaliza através de cores, quais os exames já
foram entregues e quais estão atrasados. É possível fazer uma
busca nos exames através dos filtros de unidade solicitante, código
da solicitação, laboratório, código do resultado, data da solicitação,
data prevista para entrega e situação.

X  

775 ·       Permitir impressão do mapa laboratorial tendo como filtro
laboratório, bancada, setor e situação. X  

776 ·       Possuir relatório que traz os dados do prontuário do paciente,
filtrando pelo paciente, podendo ele ser completo ou resumido. X  

777 ·       Permitir impressão do resultado de exames e exame de imagem,
filtrando pelo número do exame. X  

778 Possuir impressão de relação de exames solicitados, sendo filtrado
por procedimento, unidade solicitante e período. X  

779 Possuir impressão de relação de exames solicitados por paciente,
sendo filtrado por procedimento, unidade solicitante e período. X  

780 ·       Possuir impressão de relação mensal de exames solicitados,
sendo filtrado por período de ano e período mensal. X  

781
·       Possuir relatório que permite geração da relação de perfil
epidemiológico de enteroparasitoses, podendo filtrar por unidade
solicitante, por um período, por idade mínima e máxima. 

X  

781 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE   
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782

·       Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados:
Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto
de referência, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone
residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
estado civil, filiação, naturalidade (cidade e estado), nacionalidade,
ano de chegada, instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho,
título de eleitor, cor da pele, carteira de motorista, situação.

X  

783

·       Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados:
Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado,
e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição
Estadual, telefone, fax, data de fundação, atividade econômica,
sócios, situação.

X  

784
·       Permitir o cadastro único do paciente, com a geração do
prontuário eletrônico, disponível em toda rede, contendo todas as
informações exigidas no CNS (Cartão Nacional de Saúde),
compatível com o CADSUS.

X  

785 ·       Permitir o registro da foto digital do paciente, para facilitar o
processo de identificação. X  

786
·       Possuir critério de validação para evitar duplicidade de cadastro
de pessoas, comparando dados como: Nome, sexo, data de
nascimento, nome da mãe e nome do pai, para realizar o controle
de homônimos.

X  

787
·       Possuir rotina especifica para unificação de registro duplicados
de pessoas, preservando todo o histórico do registro que será
unificado.

X  

788 ·       Possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS
definitivo, CNS provisório e CNS da mãe. X  

789
·       Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o
CNES, com seus equipamentos e instalações, os serviços
especializados e suas classificações, e a população estimada como
referência.

X  

790 ·       Permitir o cadastro de locais dentro das unidades de saúde,
como: Consultórios, recepções, triagem, sala de curativo, etc. X  

791
·       Permitir o cadastro de profissionais de saúde, compatível com o
CNES, com o registro das habilitações dos mesmos e os respectivos
vínculos com as unidades de saúde.

X  

792 ·       Permitir o registro de informações funcionais dos profissionais,
como: Carga horária de trabalho, salário, custo com o X  

793
profissional, tipo de vínculo, matrícula, documento de classe,
registro na VISA e datas de ativação e desativação desse
profissional.

X  

794
·       Permitir o registro da assinatura digital do profissional, para
impressão de documentos específicos, com a utilização da
assinatura eletrônica, como: Resultado de exames, etc.

X  
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795
·       Permitir a criação de kits de materiais/medicamentos e de
equipamentos que o profissional mais utiliza durante os
atendimentos.

X  

796
·       Permitir a criação de textos que serão inseridos em campos
específicos, através de teclas de atalho configurado no cadastro
individual de cada profissional, agilizando o processo de digitação
de informações.

X  

797 ·       Permitir o cadastro de alergias, seu tipo e o grau de severidade. X  

798
·       Permitir o cadastro de atividades profissionais, para a
vinculação do serviço com as habilitações necessárias para realizar
tais atendimentos. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

799 ·       Permitir o cadastro de avaliação da saúde bucal. X  

800
·       Permitir o cadastro da CBO de forma estruturada, por: Grande
grupo, subgrupo principal, subgrupo, família, ocupação, CBO-R
grande grupo, CBO-R grupo e ocupação de saúde, compatível com o
MTE. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

801
·       Permitir o cadastro de agravos/doenças, compatível com o
CID-10, identificando os casos de notificação compulsória. (Dados
pré-cadastrado no sistema).

X  

802 ·       Permitir o cadastro de grupos de atendimentos. X  

803 ·       Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível
com o IBGE. (Dados pré-cadastrado no sistema). X  

804 ·       Permitir cadastro de bairro, localidade e tipos de logradouro,
para composição de dados de endereços. X  

805 ·       Permitir o cadastro de dados do GRS e SRS, para estruturação
das gerências e superintendências regionais de saúde. X  

806 Permitir o cadastro de macro e microrregião, para estruturação das
regionais de saúde. X  

807
Permitir o cadastro de motivos de glosa, aplicados aos serviços
prestados pelas unidades de saúde. (Dados précadastrado no
sistema).

X  

808 ·       Permitir o cadastro de plano de saúde privado que
eventualmente o paciente possua. X  

809
·       Permitir o cadastro de procedimentos de forma estruturada, por:
Grupo, subgrupo, forma de organização e procedimento, compatível
com o SIGTAP. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

810
·       Permitir o vínculo da tabela de procedimentos com os dados do
CID-10, compatível com o SIGTAP. (Dados précadastrado no
sistema).

X  

811 ·       Permitir o cadastro de programas de saúde, aos quais os
profissionais podem estar vinculados. X  

812 ·       Permitir o cadastro da situação conjugal/familiar, ao qual a
pessoa pode estar vinculada. X  

813 ·       Permitir o cadastro de Termos e Declarações. X  



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil
Impresso em 25/10/2018 às 14:08:42

Pág: 48 de 60

814
·       Permitir o cadastro de vacina, com a sigla e o código no API,
informando a forma de aplicação, o procedimento executado na
aplicação, a faixa etária e dados do lote.

X  

815        Permitir o cadastro de competência de trabalho, para delimitar o
período correspondente de cada ciclo de produção/atividade. X  

816
·       Permitir a parametrização para geração do CNS provisório, de
acordo com a faixa de CNS prevista para cada município, conforme
critérios do MS/SUS.

X  

817 ·       Permitir configurar os dias e horário que os usuários/operadores
podem acessar o sistema. X  

818
·       Permitir a restrição de acesso do usuário/operador, ao município
que o mesmo estar pactuado, assim como, às unidades de saúde
que o mesmo pode solicitar serviços, agendar procedimentos e/ou
realizar baixas de agendamento.

X  

819 ·       Possuir mapa (painel informativo) com todos os pacientes
agendados, informando os encaminhamentos feitos para cada um. X  

820
·       Possuir rotina com mapa de atendimento de todos os pacientes
agendados para uma determinada data, para que os profissionais
do setor possam realizar a chamada.

X  

821
·       Permitir registrar a hora de chegada do paciente na unidade,
permitindo alterar a ordem de atendimento conforme critérios para
prioridade.

X  

822
·       Possuir rotina de atendimento clínico, onde o médico pode
informar anamnese, antecedentes do paciente, utilizar protocolo de
atendimento, informar o grupo de atendimento, o tipo de
atendimento e o caráter de atendimento.

X  

823
·       Possuir rotina que permite ao médico informar o diagnóstico
conforme a CID-10, identificando a afecção principal do paciente e
registrando sinais, sintomas e outras observações.

X  

824
·       Possuir rotina para informar os procedimentos realizados e os
medicamentos utilizados durante o atendimento. Possibilitando
utilizar prescrever medicamentos e exames do protocolo de
atendimento.

X  

825 ·       Possuir rotina que permite ao profissional lançar requisição de
procedimentos, emitir laudos de AIH, APAC e laudo de TFD. X  

826
·       Possuir rotina que permite o médico ou ao enfermeiro, informar
a evolução do paciente em campos específicos. ·       Possuir rotina de
prescrição médica, permitindo consulta, em tempo real, ao estoque
das farmácias.

X  

827
·       Possuir rotina de atendimento odontológico, onde o dentista
pode informar toda a saúde bucal do paciente, identificando os
riscos bucais e realizando a conduta/plano de cuidado, permitindo
ainda informar se o tratamento já foi realizado.

X  
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828

·       Possuir rotina para utilização do odontograma (gráfico),
permitindo ao profissional realizar marcação e anotações em cada
parte do dente, se o paciente utiliza aparelho ou alguma prótese,
assim como, informar os procedimentos realizados durante o
atendimento.

X  

829
·       Possuir rotina para utilização do periodontograma (gráfico),
permitindo ao profissional realizar marcação e anotações em cada
cavidade bucal, informando os procedimentos realizados durante o
atendimento.

X  

830
·       Possuir rotina para o registro de pacientes do grupo de atenção
aos hipertensos e/ou diabéticos, com o registro de dados clínicos,
complicações, fatores de risco e os medicamentos utilizados no
tratamento, quando houver.

X  

831

·       Possuir rotina especifica para atendimento de pacientes do
HIPERDIA, com o registro de dados da verificação da pressão
arterial, da altura e peso e da glicemia (capilar ou plasmática), das
intercorrências desde a última consulta realizada pelo paciente e do
tratamento atual.

X  

832
·       Possuir rotina para o registro de pacientes do grupo de
gestantes, com o registro de dados da última menstruação, a data
provável do parto, medições de altura e peso, altura uterina, das
patologias, e o estado da gestação.

X  

833 ·       Possuir rotina para o registro das informações do parto e do
recém-nascido, quando o parto for realizado. X  

834
·       Possuir rotina para o registro da interrupção do
acompanhamento da gestação, informando os motivos da
interrupção.

X  

835 Possuir rotina para a emissão do laudo médico de AIH,
identificando os laudos que foram criticados, aprovados e rejeitados. X  

836 ·       Possuir rotina para a emissão do laudo médico de APAC. X  

837
·       Possuir rotina especifica para a criação de modelos de
declarações de responsabilidade, criando um repositório de termos
para serem usados em diversas situações, conforme necessidade da
unidade hospitalar.

X  

838
·       Possuir rotina para emissão do termo de responsabilidade,
utilizado modelo de declarações pré-configuradas, agilizando e
padronizado os registros de declarações.

X  

839
·       Possuir rotinas específicas para medições biomédicas, como:
Altura e peso, escala de dor, FC, FR, PA (Sistólica e Diastólica),
SPO2 e temperatura.

X  

840

·       Possuir rotina especifica no PEP para visualização do histórico
de atendimento do paciente, com a junção de dados dos
agendamentos, histórico cirúrgico, entradas no pronto atendimento,
histórico de internações e classificações de risco, emissões de
resultados de exames, de laudos médicos de AIH, laudos de APAC e
de TFD.

X  



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil
Impresso em 25/10/2018 às 14:08:42

Pág: 50 de 60

841 ·       Possuir rotina especifica no PEP para visualização do histórico
de prescrição e dispensação de medicamentos para o paciente. X  

842
·       Possuir rotina integrada no PEP para registro e manutenção do
histórico da condição atual do paciente, com as seguintes
informações: Dada do ocorrido, diagnóstico, problema principal e
secundário, história e situação da condição atual.

X  

843
·       Possuir rotina integrada ao PEP para registro e manutenção do
histórico de indicadores, com as seguintes informações: Tipo, o
valor informado e os índices de referência.

X  

844 ·       Possuir rotina integrada ao PEP para registro e manutenção da
história social, história pregressa e o histórico familiar do paciente. X  

845
·       Possuir rotina integrada ao PEP para o registro e manutenção do
histórico de alergias, determinando as substâncias e a severidade,
de aplicação de vacinas e dos antecedentes pessoais e familiares do
paciente.

X  

846
·       Possuir rotina para vincular prontuários antigos, assim como os
prontuários físicos que o paciente tenha nas unidades, ao
prontuário eletrônico do mesmo.

X  

847 ·       Possuir rotina para anexar documentos ao prontuário eletrônico
do paciente em diversos formatos. X  

848
·       Possuir rotina para unificar todos os volumes de prontuários
físicos do paciente, atrelando ao PEP do mesmo, permitindo ao
profissional consultar todos os volumes contidos no arquivo do
SAME de qualquer unidade da rede.

X  

849
·       Possuir rotina de controle da movimentação do prontuário físico
do paciente, identificando o local de origem e o local onde o mesmo
se encontra, assim como o responsável pela liberação e pela guarda
do documento.

X  

850
·       Possuir rotina de mapa de atendimento do SAME, para
visualização dos pacientes do ambulatório, urgência/emergência e
da internação, permitindo identificar através do PEP quais são os
prontuários físicos vinculado ao paciente.

X  

851
·       Possuir rotina especifica para a dispensação de medicamentos,
identificando os medicamentos prescritos pelos médicos, durante o
atendimento em qualquer unidade da rede.

X  

852 ·       Permitir a consulta ao histórico de dispensação de
medicamentos. X  

853 ·       Possuir rotina para aplicação de vacina, informando a dose e o
lote utilizado. X  

854

·       Possuir rotina para registro de protocolo de atendimento dos
profissionais, informando a descrição do protocolo, seu
objetivo/diagnóstico, a conduta, e as instruções ao paciente, assim
como, os procedimentos que devem ser requisitados e os
medicamentos de devem ser prescritos, para melhor avaliação do
caso.

X  
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855

·       Permitir a atualização da tabela de procedimento unificada do
SUS, através da importação do arquivo de dados disponibilizado
pelo SIGTAP/DATASUS.
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp).
(Dados précadastrado no sistema.)

X  

856

·       Permitir a importação do cadastro de unidades de saúde,
filtrando por município ou estado da federação, através do arquivo
de dados disponibilizado pelo CNES/DATASUS.
(http://cnes.datasus.gov.br/Mod_DownLoad_Cnes_Validos.asp?
ftp=ftp).

X  

857
·       Possuir relatórios para o gerenciamento do mapa de
atendimento dos profissionais de acordo com o montante agendado
para as unidades, permitindo a visualização desses relatórios por
diversos filtros.

X  

858 ·       Emitir atestado médico. X  
859 ·       Emitir receita médica. X  
860 ·       Emitir histórico das prescrições. X  
861 ·       Possuir relatório de gravidez na adolescência.  Não apresentou

862 ·       Possuir relatório para acompanhamento de pacientes
hipertensos e diabéticos.  Não apresentou

863 ·       Possuir relatório de dispensação de medicamento. X  

864 ·       Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de pacientes com
sobrepeso e/ou obesidade.  Não apresentou

865 ·       Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de pacientes
sedentários.  Não apresentou

866 ·       Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de usuários de
tabaco.  Não apresentou

867 ·       Possuir relatórios para o gerenciamento dos perfis dos pacientes
atendidos nas unidades de saúde. X  

868 ·       Emitir etiqueta de identificação do paciente com código de
barras. ·       Emitir cartão de saúde personalizado. X  

869 Emitir prontuário do paciente permitindo a impressão do mesmo de
forma completa ou resumido. X  

869 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO   

870

·       Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados:
Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto
de referência, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone
residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
estado civil, filiação, naturalidade (cidade estado), nacionalidade,
ano de chegada, instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho,
título de eleitor, cor da pele, carteira de motorista, situação.

X  
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871

·       Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados:
Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado,
e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição
Estadual, telefone, fax, data de fundação, atividade econômica,
sócios, situação.

X  

872
·       Permitir o cadastro único do paciente, com a geração do
prontuário eletrônico, disponível em toda rede, contendo todas as
informações exigidas no CNS (Cartão Nacional de Saúde),
compatível com o CADSUS.

X  

873 ·       Permitir o registro da foto digital do paciente, para facilitar o
processo de identificação. X  

874
·       Possuir critério de validação para evitar duplicidade de cadastro
de pessoas, comparando dados como: Nome, sexo, data de
nascimento, nome da mãe e nome do pai, para realizar o controle
de homônimos.

X  

875
·       Possuir rotina especifica para unificação de registro duplicados
de pessoas, preservando todo o histórico do registro que será
unificado.

X  

876 ·       Possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS
definitivo, CNS provisório e CNS da mãe. X  

877
·       Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o
CNES, com seus equipamentos e instalações, os serviços
especializados e suas classificações, e a população estimada como
referência.

X  

878
·       Permitir o cadastro de profissionais de saúde, compatível com o
CNES, com o registro das habilitações dos mesmos e os respectivos
vínculos com as unidades de saúde

X  

879 ·       Permitir o registro de informações funcionais dos profissionais,
como: Carga horária de trabalho, salário, custo com o X  

880
profissional, tipo de vínculo, matrícula, documento de classe,
registro na VISA e datas de ativação e desativação desse
profissional.

X  

881
·       Permitir o registro da assinatura digital do profissional, para
impressão de documentos específicos, com a utilização da
assinatura eletrônica, como: Laudo Médico para TFD.

X  

882
·       Permitir a criação de kits de materiais/medicamentos e de
equipamentos que o profissional mais utiliza durante os
atendimentos.

X  

883
·       Permitir a criação de textos que serão inseridos em campos
específicos, através de teclas de atalho configurado no cadastro
individual de cada profissional, agilizando o processo de digitação
de informações.

X  

884
·       Permitir o cadastro de tipo de transporte, definindo a lotação
máxima e identificando se é um tipo de transporte que pode ou não
ser utilizado pelo TFD ou para outras finalidades.

X  
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885
·       Permitir o cadastro de transporte com as identificações do
veículo, como: Placa, ano de fabricação, marca/modelo, tipo, cor
predominante, foto e categoria (Municipal ou Locado).

X  

886
·       Permitir o cadastro de linhas para criação dos roteiros de
viagens, como informações como: Nome da linha, o transporte a ser
utilizado, duração, distância e valor da viagem, além da descrição
completa do roteiro da viagem.

X  

887
·       Permitir o cadastro de escala, com a definição do dia, horário, a
linha e o motorista responsável, possibilitando ainda ativar ou
inativar uma linha de transporte.

X  

888 ·       Permitir o cadastro de bancos e suas respectivas agências
bancárias. X  

889
·       Permitir o cadastro da CBO de forma estruturada, por: Grande
grupo, subgrupo principal, subgrupo, família, ocupação, CBO-R
grande grupo, CBO-R grupo e ocupação de saúde, compatível com o
MTE. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

890
·       Permitir o cadastro de agravos/doenças, compatível com o
CID-10, identificando os casos de notificação compulsória. (Dados
pré-cadastrado no sistema).

X  

891 ·       Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível
com o IBGE. (Dados pré-cadastrado no sistema). X  

892 ·       Permitir cadastro de bairro, localidade e tipos de logradouro,
para composição de dados de endereços. X  

893 ·       Permitir o cadastro de planos de saúde, para identificação de um
plano privado que eventualmente o paciente/cliente possua. X  

894
·       Permitir o cadastro de procedimentos de forma estruturada, por:
Grupo, subgrupo, forma de organização e procedimento, compatível
com o SIGTAP. (Dados pré-cadastrado no sistema).

X  

895 ·       Permitir o cadastro de programas de saúde, aos quais os
profissionais podem estar vinculados. X  

896 Permitir o cadastro da situação conjugal/familiar, ao qual a pessoa
pode estar vinculada. X  

897 ·       Permitir o cadastro de competência de trabalho, para delimitar o
período correspondente de cada ciclo de produção/atividade. X  

898
·       Permitir a parametrização para geração do CNS provisório, de
acordo com a faixa de CNS prevista para cada município, conforme
critérios do MS/SUS.

X  

899 ·       Permitir configurar os dias e horário que os usuários/operadores
podem acessar o sistema. X  

900 ·       Permitir a configuração de semanas de antecedência para
automatização das escalas de transporte. X  

901
·       Possuir rotina especifica para a criação de modelos de
declarações de responsabilidade, criando um repositório de termos
para serem usados em diversas situações, conforme necessidade da
unidade de TFD.

X  
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902
·       Permitir o lançamento do laudo médico para a autorização do
tratamento fora do domicilio, conforme modelo disponibilizado pelo
DATASUS/MS.

X  

903 ·       Permitir anexar documentos a cada laudo de TFD que o
paciente/cliente tenha. X  

904
·       Permitir a consulta ao histórico de viagens realizadas pelo
paciente/cliente, vinculado aos laudos de TFD emitido em nome do
mesmo.

X  

905
·       Possuir rotina para emissão do termo de responsabilidade,
utilizado modelo de declarações pré-configuradas, agilizando e
padronizado os registros de declarações.

X  

906
·       Possuir rotina para registrar todas as viagens realizadas pelo
paciente, identificando o município de destino, data da viagem,
transporte utilizado, e se existe pendência financeira da viagem.

X  

907
·       Possuir rotina especifica para a prestação de contas de cada
viagem realizado, permitindo realizar o levantamento de custo de
cada viagem, assim como os custos do suporte dado ao tratamento
que o paciente/cliente foi submetido.

X  

908
·       Permitir a consulta ao histórico de viagem do paciente, para
cada tratamento, conforme o laudo que originou a necessidade de
tratamento em outra localidade.

X  

909
·       Possuir rotina especifica para relacionar os pacientes\clientes
que realizam tratamento contínuo, informado o procedimento e os
dias da semana que os mesmos devem se submeter ao tratamento,
permitindo ainda ativar ou inativar um paciente da relação.

X  

910
·       Possuir rotina para o lançamento das solicitações de viagem
para a realização de procedimentos fora do domicílio, permitindo a
visualização do histórico de solicitação do paciente\cliente.

X  

911

·       Possuir rotina especifica para a pesquisa de escalas disponíveis
(com vagas) de acordo com os critérios definidos na criação das
escalas, linhas e capacidade de acomodação nos transportes,
considerando a quantidade de semanas de antecedência para o
agendamento de transporte.

X  

912
·       Possuir rotina para validar a quantidade de assentos em cada
transporte, considerando os acompanhantes do paciente\cliente,
quando recomendado pelo médico.

X  

913
·       Possuir rotina para validação automática de dupla marcação,
evitando a realização do agendamento da viagem quando já houver
um agendamento anterior para o paciente para o mesmo transporte,
na mesma linha.

X  

914 ·       Permitir o registro posterior dos procedimentos realizados,
conforme os procedimentos requisitados na solicitação da viagem. X  

915
·       Possuir rotina para realizar a baixa do agendamento da
solicitação, definido a situação como: Não efetuado, efetuado,
cancelado ou paciente faltou. Informando a data e o motivo da
baixa.

X  



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil
Impresso em 25/10/2018 às 14:08:42

Pág: 55 de 60

916
·       Possuir rotina para consultar as agendas de viagens, com a
relação dos passageiros, a data e o horário de partida e o motorista
responsável, além da consulta ao histórico de viagens realizadas.

X  

917
·       Possuir rotina de comunicação, com eventos pré definidos, que
podem ser habilitados para que na sua ocorrência ou de forma
preventiva, os interessados, sejam notificados por e-mails e/ou SMS.

  

918

·       Permitir a atualização da tabela de procedimento unificada do
SUS, através da importação do arquivo de dados disponibilizado
pelo SIGTAP/DATASUS.
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp).
(Dados précadastrado no sistema.)

X  

919

·       Permitir a importação do cadastro de unidades de saúde,
filtrando por município ou estado da federação, através do arquivo
de dados disponibilizado pelo CNES/DATASUS.
(http://cnes.datasus.gov.br/Mod_DownLoad_Cnes_Validos.asp?
ftp=ftp).

X  

920 ·       Possuir relatórios para o gerenciamento dos pacientes\clientes
que fazem viagens periódicas para fora do domicílio. X  

921 ·       Emitir o mapa de viagem para cada motorista. X  

922 ·       Possuir relatórios para o gerenciamento de custo das viagens
realizadas para as unidades de saúde de destino (executoras).  Não apresentou

923 ·       Emitir o Laudo Médico para TFD. X  

924 ·       Emitir etiqueta de identificação do paciente com código de
barras. X  

925 ·       Emitir cartão de saúde personalizado. X  

925 SISTEMA DE GESTÃO DE MEDICAMENTOS E UTENSÍLIOS
MÉDICOS DESCARTÁVEIS (FARMÁCIA E ALMOXARIFADO)   

926
O Sistema de Gerenciamento de Medicamentos e Utensílios
Hospitalares Descartáveis deve gerenciar estoques e movimentação
de medicamentos e utensílios hospitalares descartáveis em
farmácias, postos de saúde e hospitais, apoiar o

X  

927 gerenciamento de compras, possibilitar auditorias presenciais e à
distância e gerir a dispensação de medicamentos aos usuários SUS. X  

928

·      Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados:
Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto
de referência, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone
residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
estado civil, filiação, naturalidade (cidade estado), nacionalidade,
ano de chegada, instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho,
título de eleitor, cor da pele, carteira de motorista, situação.

X  
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929

·      Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados:
Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado,
e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição
Estadual, telefone, fax, data de fundação, atividade econômica,
sócios, situação.

X  

930
·      Permitir o cadastro único do paciente, com a geração do
prontuário eletrônico, disponível em toda rede, contendo todas as
informações exigidas no CNS (Cartão Nacional de Saúde),
compatível com o CADSUS.

X  

931 ·      Permitir o registro da foto digital do paciente, para facilitar o
processo de identificação. X  

932
·      Possuir critério de validação para evitar duplicidade de
cadastro de pessoas, comparando dados como: Nome, sexo, data de
nascimento, nome da mãe e nome do pai, para realizar o controle
de homônimos.

X  

933
·      Possuir rotina especifica para unificação de registro duplicados
de pessoas, preservando todo o histórico do registro que será
unificado.

X  

934 ·      Possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS
definitivo, CNS provisório e CNS da mãe. X  

935
·      Permitir o cadastro de fornecedores informando quais os
materiais que podem ser fornecidos e código de barras dos
materiais.

X  

936
·      Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o
CNES, com seus equipamentos e instalações, os serviços
especializados e suas classificações, e a população estimada como
referência.

X  

937
·      Permitir o cadastro de almoxarifados informando o nome, tipo
(Física ou jurídica), nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual,
inscrição municipal, almoxarife, centro de custo, responsável e
endereço.

X  

938 ·      Trabalhar com conceito de Almoxarifado central. X  

939 ·      Permitir cadastrar o estoque de segurança e estoque máximo
dos almoxarifados por material. X  

940 ·      Permitir o cadastro de centro de custo informando o nome,
atuação, tipo, responsável, unidade de saúde e endereço. X  

941 ·      Permitir o cadastro de rateio nos centros de custos. X  

942
·      Permitir o cadastro de profissionais de saúde, compatível com o
CNES, com o registro das habilitações dos mesmos e os respectivos
vínculos com as unidades de saúde.

X  

943 ·      Permitir o registro de informações funcionais dos profissionais,
como: Carga horária de trabalho, salário, custo com o X  
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944
profissional, tipo de vínculo, matrícula, documento de classe,
registro na VISA e datas de ativação e desativação desse
profissional.

X  

945
·      Permitir o registro da assinatura digital do profissional, para
impressão de documentos específicos, com a utilização da
assinatura eletrônica, como: Resultado de exames, etc.

X  

946 ·      Permitir o cadastro de bancos e suas respectivas agências
bancárias. X  

947 ·      Permitir de cadastro de marca. X  

948
·      Permitir o cadastro do material, de acordo com o padrão do
ComprasNet (Estruturando o cadastro do item por ramo de
atividade e família).

X  

949
·      Permitir o cadastro de grupo de compras, elemento de despesa,
subgrupo de elemento de despesa, sal básico e similaridade de
estocagem.

X  

950 ·      Permitir o cadastro de local de armazenamento dentro dos
almoxarifados. X  

951 ·      Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível
com o IBGE. (Dados pré-cadastrado no sistema). X  

952 ·      Permitir o cadastro de unidade de medidas. X  

953 ·      Permitir o cadastro de competência de trabalho, para delimitar o
período correspondente de cada ciclo de produção/atividade. X  

954
·      Permitir a parametrização para geração do CNS provisório, de
acordo com a faixa de CNS prevista para cada município, conforme
critérios do MS/SUS.

X  

955 ·      Permitir configurar os dias e horário que os
usuários/operadores podem acessar o sistema. X  

956
·      Possuir rotina de entrada de material, sento possível informar o
fornecedor, o almoxarifado, número da nota e os materiais (data de
fabricação, data de validade, valor, lote, local de armazenamento).

X  

957 ·      Possuir rotina de entrada de material utilizando leitor de
código de barras. X  

958 ·      Possuir rotina de devolução de material. X  

959
·      Possuir a rotina de requisição de materiais, sendo possível
informar o tipo(Transferência ou saída),  almoxarifado solicitante
ou centro de custo, almoxarifado solicitado e os materiais
requisitados.

X  

960 ·      Possuir rotina de reserva de material. X  
961 ·      Possuir rotina de aceite de estoque.   

962 ·      Possuir a rotina de favoritos criando um grupo de materiais
mais utilizados por usuário. X  

963 ·      Possuir rotina de aprovação/saída de material por requisição,
sendo possível escolher o lote a ser baixado. X  
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964 ·      Possuir rotina de aprovação/saída de material por requisição
utilizando leitor de código de barras. X  

965 ·      Possuir rotina de baixa manual possibilitando dar baixa por
item, por lote ou por materiais vencidos. X  

966 ·      Possuir rotina de baixa manual utilizando leitor de código de
barras.  Não apresentou

967 ·      Possuir rotina de curva ABC, podendo escolher as
porcentagens das classes A, B e C.  Não apresentou

968 ·      Permitir realizar consulta ao estoque dos almoxarifados em
tempo real. X  

969 ·      Possuir rotina de consulta ao estoque de segurança em tempo
real. X  

970 ·      Permitir localizar facilmente as requisições não atendidas ou
parcialmente atendidas. ·      Possuir rotina de inventário. X  

971
·      Possuir rotina de dispensação de medicamentos, identificando
os medicamentos prescritos pelos médicos, durante o atendimento,
que trabalham em qualquer unidade da rede.

X  

972 ·      Possuir rotina de histórico de dispensação de medicamentos. X  

973

·      Permitir a importação do cadastro de unidades de saúde,
filtrando por município ou estado da federação, através do arquivo
de dados disponibilizado pelo CNES/DATASUS.
(http://cnes.datasus.gov.br/Mod_DownLoad_Cnes_Validos.asp?
ftp=ftp).

X  

974 ·      Possuir relatórios para gerenciamento das requisições de
materiais. X  

975 ·      Possuir relatório de reserva de material.  Não apresentou
976 ·      Possuir relatório de Divergência de aceite.  Não apresentou

977 ·      Possuir relatórios, sintético e analítico, para gerenciamento da
saída de material. X  

978 ·      Possuir relatórios, sintético e analítico, para gerenciamento da
transferência de material. X  

979 ·      Possuir relatório analítico para controle de dispensação de
medicamento. X  

980 ·      Possuir relatório de devolução de material. X  

981 ·      Possuir relatórios para controle de estoque, permitindo a
visualização desses relatórios por diversos filtros. X  

982 ·      Possuir relatório de Movimentação de material. X  

983 ·      Possuir relatórios de Itens digitados e itens não digitados, para
controle de inventário. X  

984 ·      Possuir relatório de Mapa de contagem - divergência, para
controle de inventário. X  

985
·      Possuir relatórios sintéticos e analíticos de custo com
recebimento de material, permitindo a visualização desses
relatórios por diversos filtros.

X  
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986
·      Possuir relatórios sintéticos e analíticos de custo com requisição
de material, permitindo a visualização desses relatórios por
diversos filtros.

X  

987
·      Possuir relatórios de custo com perda de material, subdivididos
em perda de estoque e perda involuntária. ·      Emitir etiqueta de
identificação do paciente com código de barras.

X  

988 ·      Emitir cartão de saúde personalizado. X  

989 ·      Emitir prontuário do paciente permitindo a impressão do mesmo
de forma completa ou resumido. X  

990
·      Cadastro Farmácia contendo: Nome da Farmácia, responsável
pela farmácia, telefone, identificar qual farmácia é o almoxarifado
central. Um mecanismo de busca desses dados deverá ser
disponibilizado.

X  

991

·      Cadastro Medicamentos contendo: Nome do medicamento,
grupo farmacológico, apresentação, drogas de composição, unidade
de concentração e seus respectivos estoques mínimos e de
ressuprimento dentro de cada farmácia. Um mecanismo de busca
desses dados deverá ser disponibilizado;

X  

992
·      Cadastro Utensílios Médicos contendo: Nome do utensílio
médico e seus respectivos estoques mínimos e de ressuprimento
dentro de cada farmácia. Um mecanismo de busca desses dados
deverá ser disponibilizado;

X  

993
·      Cadastro Lotes de Medicamentos contendo: Medicamento,
laboratório, número do lote, data de fabricação e vencimento. Um
mecanismo de busca desses dados deverá ser disponibilizado;

X  

994
·      Cadastro Custo do Medicamento contendo o histórico do custo
do medicamento. Os campos mínimos são: Medicamento,
laboratório, fornecedor, data do custo e valor do custo. Um
mecanismo de busca desses dados deverá ser disponibilizado

X  

995
·      Cadastro Fornecedor contendo: Nome do fornecedor, endereço,
e-mail, CNPJ (para pessoa jurídica), CPF e RG (para pessoa física),
e-mail e telefone. Um mecanismo de busca desses dados deverá ser
disponibilizado

X  

996

·      Cadastro Usuário do medicamento contendo: Nome do usuário,
endereço, número do cartão SUS, sexo, data de nascimento, CPF,
RG, título de eleitor, certidão de nascimento, carteira profissional,
nome da mãe e do pai. Um mecanismo de busca desses dados
deverá ser disponibilizado.

X  

997
·      Entrada de Medicamentos e Utensílios contendo: Fornecedor,
data, número e valor da nota fiscal, fonte de recurso e nome do
almoxarifado central. Um mecanismo de busca desses dados deverá
ser disponibilizado.

X  

998
·      Requisição de Medicamentos contendo: Farmácia requisitante,
almoxarifado central, data da requisição, medicamentos/utensílios,
quantidade solicitada e responsável pela requisição. Um mecanismo
de busca desses dados deverá ser disponibilizado.

X  
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999

·      Autorização de Fornecimento de Medicamento contendo:
Farmácia Requisitante, Almoxarifado Central,
Medicamentos/Utensílios requisitados, responsável pela
autorização, data da autorização. Além disso, deve possuir
procedimento para cancelar a autorização para o atendimento da
requisição efetuada. Um mecanismo de busca desses dados deverá
ser disponibilizado.

X  

1000

·      Atendimento: Os campos mínimos são: Farmácia requisitante,
Almoxarifado Central, Medicamentos/Utensílios com requisição
autorizada, responsável pelo atendimento, data do atendimento e
quantidade solicitada, em estoque e fornecida. Além disso, deve
exibir uma lista com Medicamentos/Utensílios por ordem de data de
vencimento para efetuar o atendimento. Deve possuir procedimento
para cancelar o atendimento da requisição autorizada. Um
mecanismo de busca desses dados deverá ser disponibilizado.

X  

1001

·      Recebimento de Medicamentos contendo: Farmácia requisitante,
almoxarifado central, Medicamentos/Utensílios encaminhados pelo
almoxarifado, responsável pelo recebimento, data do recebimento.
Além disso, possuir procedimento para cancelar a recebimento dos
Medicamentos/Utensílios entregues. Um mecanismo de busca
desses dados deverá ser disponibilizado.

X  

1002

·      Dispensação de Medicamentos contendo: Usuário do
medicamento, nome da farmácia, data da dispensação,
medicamento/utensílio a ser dispensado, data de vencimento e
quantidade em estoque na farmácia. Além disso, exibir os
medicamentos/utensílios já dispensados para o usuário. Um
mecanismo de busca desses dados deverá ser disponibilizado.

X  

1003
·      Ajuste de estoque contendo: Nome da farmácia, data do ajuste,
medicamento/utensílio, data de vencimento, motivo do ajuste,
quantidade a ser ajustada e estoque da farmácia. Um mecanismo de
busca desses dados deverá ser disponibilizado.

 Não apresentou

Percentual atendidos 96,80%

Atenciosamente,


