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CLÁUSULA SEGUNDA: DO LICENCIAMENTO OE USO 

2.1.Será concedido ao CLIENTE a outorga da Licença de Uso Perpétua do Sistema de 

Gestão Hospitalar MV SOUL, apenas em formato de Código Compilado, de acordo 

com este Contrato de Licença de Uso, Termo de Contratação e a Proposta 

Comercial. 

2.1.2. O direito de uso do Sistema será concedido em carácter perpétuo na forma 

determinada na Proposta Comercial e/ou no Termo de Contratação •. 

2.1.3. A outorga da licença de uso perpétua será dada ao HOSPITAL ESTADUAL DE 

URGENCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS sendo certo que em caso 

de mudança da entidade administradora, ou seja, do Cliente, o sistema continuara de 

posse do HOSPITAL ESTADUAL OE URGENCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS 

SANTOS, quer volte a ser administrado diretamente pelo Estado ou por uma nova 

entidade. 

2.2. DAS RESTRIÇÕES. Em hipótese alguma é permitido ao CLIENTE ou a terceiros, de 

forma geral: 

a) copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, 

doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou parcialmente, sob 

quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou 

permanentemente, o Sistema objeto do presente Contrato, assim como seus Módulos, 

partes, manuais ou quaisquer informações relativas ao mesmo; 

b} modificar as características do Sistema ou seus Módulos, ampliá~los ou alterá

los de qualquer forma; 

c) criar programas que venham a alterar, incluir ou excluir dados especificados nos 

dicionários de dados do Sistema licenciado, se for o caso; 

d) retirar ou alterar, total ou parcialmente, os avisos de reserva de direito existentes 

no Sistema e na documentação, sem a expressa e prévia anuência da NOX, ficando 

acertado que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse do Usuário, 

que devam ser efetuadas no Sistema ou em sua documentação e manuais, só 

poderão ser operadas pela NOX, na qualidade de distribuidora do sistema ou pela 

empresa proprietária do sistema, da qual a NOX é distribuidora nacional. 

2.3. A depender da modalidade de licenciamento estabelecido, a NOX fornecerá ao 

CLIENTE cópia(s) do{s) Sistema(s), que poderá(ão) ser utilizado(s} até o número 

máximo de acessos adquiridos relacionados na Proposta Comercial e que poderá(ão) 

ser utilizada(s) somente na instalação e no local especificado. O CLIENTE poderá 

utilizar o(s) Sistema(s} em quaisquer computadores de sua propriedade, desde que 

respeitada à limitação de acessos estabelecidos e capacidade específica do 

equipamento. Qualquer alteração que implique na utilização do número de Usuário~/ 
i 
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ou estações de trabalho acima do previsto na Proposta Comercial deverá ser precedida 

de prévia contratação da Licença de Uso pelo CLIENTE. 

2.4. Todos os direitos sobre o Sistema, a documentação, as informações técnicas 

correlatas e suas posteriores revisões, modificações, melhoramentos, customizações 

ou trabalhos derivados deles, incluindo, mas sem limitação, todos e quaisquer 

direitos autorais, patentes, segredos comerciais, marcas, know how e/ou quaisquer 

outros direitos referentes à propriedade intelectual são e continuarão a ser 

propriedade exclusiva da MV, da qual a NOX é distribuidora nacional. O presente 

Contrato é regido pela Lei do Software e o CLIENTE reconhece que todos esses direitos 

referentes ao Software e à Documentação pertencem à MV e/ou seus licenciadores 

e distribuidores. Nada neste Contrato deverá ser interpretado ou havido como uma 

transferência ao CLIENTE desses direitos relativos ao Sistema e à documentação ou de 

qualquer patente, segredo comercial, marca, símbolo ou desenho da MV e/ou seus 

licenciadores e distribuidores. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA IMPLANTAÇÃO 

3.1. O serviço de implantação observará o disposto no presente Contrato, 

Metodologia de Implantação de Sistemas vigente à época da contratação e cronograma de 

Implantação, a ser elaborado pelas Partes quando da abertura do projeto. 

3.2. O serviço de Implantação ocorrerá de segunda a sexta-feira, no horário comercial. 

3.2.1 As atividades executadas no estabelecimento do CLIENTE, por solicitação sua, fora 
do horário comercialeatéàs20:00h,sofrerãoumacréscimode50%(cinquentaporcento) 

sobre o valor da hora normal, conforme estabelecido na Proposta Comercial, enquanto que 

aquelas realizadas em dias de sábados, domingos e/ou feriados, bem como aquelas 

trabalhadasapósàs20:00hsofrerãoumacréscimo de 100% (cem porcento). 

3.3. O CLIENTE e a NOX definirão o responsável geral do projeto por cada Parte. 

3.4. A Implantação de cada Módulo do Sistema, conforme escopo do projeto firmado 

entre as Partes será considerada concluída e satisfeita com o aceite do Termo de Aceite de 

Implantação, pelo CLIENTE. 

3.4.1. Após a apresentação do Termo de Aceite de Implantação, o CLIENTE terá o prazo de 10 

{dez) dias para dar seu aceite ou apresentar razões devidamente fundamentadas pela 

negativa. A não observância do prazo será traduzida como aceitação tácita, sem quaisquer 

ressalvas, das disposições lá contidas. 

3.5. A Implantação de quaisquer do Sistema e de seus módulos apenas poderá ser realizada 

pela NOX, e ou pela fabricante dos Sistema SOUL MV, cujo CLIENTE desde logo anui com 

essa possibilidade. 

3.6. Na ocorrência de mudança do local de Implantação do Sistema descrito na Proposta 

Comercial, poderá a NOX reavaliar os valores inicialmente cobrados. @} 
3.7. Durante o processo de Implantação, a NOX se compromete em tomar as medid~ 
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corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão togo seja notificada de algum Erro do Sistema. 

3.8. Finda a Implantação de cada Módulo do Sistema, eventuais erros identificados serão 

corrigidos de acordo com as disposições contidas no Contrato de Manutenção e Suporte. 

3.9. A NOX prestaráassistênciaaoCUENTE,solucionandodúvidasdurantea Implantação. Essa 

assistência poderá ser por escrito, por e-mail, por telefone, ou na sede do CLIENTE. 

3.10.A NOX garante o cumprimento integral da legislação vigente, em especial as oriundas e 

decorrentes das contratações realizadas por si para execução do projeto de Implantação. 

3.11. Não existe e nem existirá com o CLIENTE, a qualquer título, para a consecução dos 

serviços contratados, da mesma maneira como não existe nem o existirá para com a NOX, 

qualquer-v-íncuto-empregatído com os profissionais e terceiros de ambas as partes. 

CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE TÉCNICO 

4.1. o serviço de suporte técnico compreende o esclarecimento de dúvidas, através 

do telefone 08002811100, e-mail e será prestado de segunda a sexta, em horário 

comercial. 

4.1.2. O suporte técnico será prestado em regime de plantão, 24 {vinte e quatro} horas 

por dia, 07 {sete) dias por semana, exclusivamente para a solução de problemas 

que venham a inviabilizar a operacionalidade do Sistema, total ou parcialmente. 

4.2. O CLIENTE ao acessar o Suporte Técnico deverá: 

a) consultar a NOX através das pessoas que foram treinadas para a utilização do 

Sistema (multiplicadores do cliente); 

b) comunicar à NOX, com detalhes e precisão, a descrição dos problemas ou dúvidas 

relativas ao Sistema, fazendo tal comunicação por escrito quanto à relevância do 

problema e as circunstâncias que assim o exigirem. 

4.3. O suporte da NOX ocorrerá quando houver uma solicitação do CUENTE, que será 

atendida através de orientação via telefone, correio eletrônico ou acesso remoto ao 

equipamento, conforme a necessidade. Em caso de acesso remoto, o CLIENTE fará a 

conexão de seu equipamento com o da NOX através de da Internet. 

4.4. O CLIENTE deverá dispor de acesso via internet no equipamento do responsável 

pelo Sistema, que permita que seja estabelecido o atendimento pela NOX via acesso 

remoto. 

4.5. Sempre que necessário o CLIENTE solicitará suporte via acesso remoto e, para tal, 

deverá Informar a senha de acesso atual para que os analistas de sistemas da NOX 

atuem diretamente no equipamento do CLIENTE. 

4.5.1. Tão logo sejam encerradas as ações de acesso remoto, o CLIENTE deverá alterar 

imediatamente a Senha, a fim de impedir que ocorram novos acessos não autorizados 

da NOX ou de terceiros. Caso tal ação não ocorra, a NOX ficará isenta de qualquer 

responsabilidade por problemas que venh.am a ocorrer. 

4.6. Os serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema serão prestados de 

acordo com a Política de Atendimento ao CLIENTE, disponibilizada nos canais oficiai 

/ 
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de comunicação da NOX, se fazendo necessária a utilização da plataforma de abertura 

de "Ticketsn indicada pela NOX. 

4.7. A NOX poderá subcontratar os serviços de suporte técnico juntos a outros fornecedores 

homologados pela NOX e ou MV, cujo CLIENTE desde logo anui com essa possibilidade. 

4.8. É imprescindível que conste, quando da abertura do Ticket, a descrição do 

problema observado, os programas envolvidos, o dia e horário de disponibilidade do 

equipamento e o nome do responsável pela requisição do serviço. 

4.9. Não se compreende como suporte técnico e incorrerão em outros custos para o 

CLIENTE, que arcará com o pagamento, mediante orçamento prévio, os serviços 

consistentes em: 

a) correções de erros provenientes de uso indevido do Sistema; 

b) recuperação de arquivos de dados, quando possíveis, provocados por erros de 

operação, falhas do equipamento/Hardware, , instalação elétrica e erros em 

programas específicos do CLIENTE; 

e} serviços de consultoria; 

d) serviços de migração e conversão de dados de/para outros equipamentos. 

CLÁUSULA QUINTA: DA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO EVOLUTIVA 

5.L Compreendem-se como Manutenção os serviços consistentes em: 

a} Manter atualizadas as funções existentes nos Sistemas com relação às variáveis 

normalmente alteradas por legislação ou quaisquer outras causas externas de 

caráter e por determinação governamental, desde que o CLIENTE comunique, por 

escrito, da necessidade de tais modificações, assim como envie cópia da legislação 

pertinente às atualizações, por ele, CLIENTE, solicitadas. A interpretação legal das 

normas editadas pelo governo serão efetuadas com base no entendimento 

majoritário dos usuários das soluções da fabricante do sistema, doutrinadores e 

j u ri sp ru dênc! a-Pátria .. 

b) Corrigir programas em função de detecção de erros ou aumento de segurança; 

e) Incluir novas rotinas, definidas a critério da NOX, e ou da empresa fabricante MV, 

visando tornar os Sistemas mais abrangentes; e 

d) Distribuir periodicamente novos patches e novas Versões contendo todas as 

alterações realizadas. 

e) Disponibilização de atualizações do Sistema, durante o prazo de vigência do Contrato. 

Define•se como Update do Sistema" significa uma alteração ou atualização dos 

componentes que fazem parte do software desenvolvido pela MV e/ou uma alteração 

em um recurso ou funcionalidade que não afeta o uso pretendido do Sistema. A nova 

atualização do Sistema (update) é identificada por um incremento do primeiro número 

à direita do segundo ponto decimal, por exemplo, da versão 2.1.1 para a versão 2.1.2. 
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5.2. As solicitações aprovadas serão implementadas na Versão do Sistema em 

desenvolvimento, sendo liberadas quando do seu lançamento, de acordo com os 

prazos estipulados pela NOX. Define-se por Versão do Sistema" a versão do mesmo 

exibida como um número no formato XYZ, em que X é o número de Liberação de 

Plataforma ou de Arquitetura, Y é o número de II Upgrade de Sistema", e Zé o código 

de II Update de Sistema. 

5.3. Na hipótese do CLIENTE solicitar novas funcionalidades em caráter de urgência, a 

NOX poderá atendê- las, em prazo acordado entre as Partes, sendo estas 

implementadas no último patch da Versão do Sistema. 

5.4. As manutenções no Sistema por força de legislação serão realizadas sempre no 

último patch de cada Versão, estando estas disponíveis ao CLIENTE dentro dos prazos 

legais estabelecidos. 

5.5. O Sistema, suas atualizações e novas Versões atenderão exclusivamente às 

especificações referidas na sua documentação e à legislação. Necessidades específicas 

do CLIENTE poderão ser atendidas, caso isso seja viável tecnicamente e aceito pela 

NOX, como Customizações, as quais serão cobradas separadamente. 

5.5.1. Não serão cobradas alterações que visem: 

(i) atendimento de exigências de agências reguladoras; 

(ii) alterações na legislação federal, estadual e municipal de caráter 

específico, ou seja, ligadas às atividades ou a qualquer evento ou fato 

específico relativo ao CLIENTE, devendo este comunicar sempre as 

alterações legais de cunho estadual e municipal. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES DO CLIENTE E DA NOX 

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

6.1. O CLIENTE se obriga a verificar e manter amplo controle sobre os Produtos finais 

gerados pelo Sistema, informando, de imediato, à NOX, quaisquerfalhas ou problemas 

neles verificados. 

6.2. Acompanhar as novas versões dos sistemas operacionais, softwares embarcados 

e servidores de aplicação, quando aplicáveis, devendo contratar a manutenção 

junto a NOX. 

RESPONSABILIDADE DA NOX 

6.3. A NOX é responsável por realizar, periodicamente, cópias de segurança (backup) 

dos dados, bem como pelo desempenho do banco de dados, devendo, ainda, realiza 
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manutenções periódicas para este fim, não cabendo ao CLIENTE qualquer 

responsabilidade pela perda de dados em função do não cumprimento dessas rotinas, 

vez que a hospedagem do Sistema é de responsabilidade da NOX. 

6.4. A NOX responsabiliza-se integralmente pelos serviços de que trata o objeto deste 

Contrato, comprometendo-se a executá-los através de profissionais habilitados, 

capacitados e qualificados nos serviços ora contratados, integrantes do seu quadro de 

sócios associados - empregados ou subcontratados de acordo com a demanda e a 

necessidaclt?.apre~~l'ltêU:iê!. 

6.5. Serão de integral responsabilidade da NOX todos os ônus e encargos trabalhistas, 

previdenciários decorrentes dos serviços objeto deste Contrato, assumindo a mesma 

desde já, todos os riscos de eventuais reclamações trabalhistas e/ou autuações 

previdenciárias que envolvam seus sócios, associados e/ou empregados, ainda que 

propostas contra o CLIENTE ou quaisquer terceiros, comprometendo-se a NOX a pedir 

a exclusão da lide do CLIENTE, bem como arcar com todos os custos eventualmente 

incorridos pela mesma em virtude das reclamações em tela. 

6.6. Responsabiliza-se a NOX, também, por todas as perdas, danos e prejuízos 

causados por culpa e/ou dolo comprovado de seus sócios, associados e/ou 

empregados na execução deste Contrato, inclusive por danos causados a terceiros. 

6. 7 Caso CLIENTE seja notificado, citad~, autuado, intimado ou condenado em 

decorrência de quaisquer obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias 

ou de qualquer natureza, atribuíveis à CONTRATADA, ou qualquer dano ou prejuízo 

causado pela mesma, fica o CLIENTE desde já autorizado a reter os valores pleiteados 

de quaisquer pagamentos devidos à NOX 

-disponibilização de nova versão do Software, inclusive as atualizações das funções 

existentes nos módulos do mesmo, com relação às variáveis normalmente alteradas 

por legislação, (iii) a liberação Upgrades - novas versões com melhorias e evolução 

realizadas no Software, liberadas periodicamente, sempre que disponíveis no mercado 

local e autorizados pelos órgãos reguladores competentes, se aplicável. 

6.10.Responsabiliza·se a NOX, também, por todas as perdas, danos e prejuízos 

causados por culpa e/ou dolo comprovado de seus sócios, associados e/ou 

empregados na execução deste Contrato, inclusive por danos causados a terceiros. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

· 7.1:. Pelo licenciamento de uso do sistema, além dos serviços de implantação, 

manutenção e suporte técnico, e outros, o CLIENTE pagará à NOX : 

i. Pela disponibilização das Licenças de Uso Perpétuas, o CLIENTE efetuará o 

pagamento total único de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) 

após a devida instalação da totalidade de 65 (sessenta e cinco) licenças nos 

Equipamentos, pagamento em até 15 (quinze) dias contados da instalação; 

ii. Pelos serviços de implantação dos Sistemas, o CLIENTE efetuará o 

pagamento total de R$ 392.880,00 (trezentos e noventa e dois mil e 

oitocentos e oitenta reais) referente a 1.587 horas. O pagamento será 

Mensalmente após Go-Uve (início da implantação do Sistema) conforme 

horas trabalhadas e atestadas pelo gerente do projeto (Cliente) 

mensalmente. Pela implantação da Hospedagem em Nuvem R$12.000,00 

15 dias contatos da instalação. 

iii. Pelos serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema, o CLIENTE 

efetuará o pagamento mensal de R$ 9.620,00 {nove mil e seiscentos e vinte 

reais), vencendo-se a primeira, 30 (trinta) dias, após o início dos serviços, 

após o Go-Uve do Sistema (Inicio da Implantação do sistema); 

iv. Pelos serviços de Hospedagem em Nuvem com Banco de Dados e Suporte 

do DBA e Sustentação do Sistema, o CLIENTE efetuará o pagamento mensal 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vencendo-se a primeira, 30 (trinta) dias, após 

o início dos serviços, após o Go-Live do Sistema (Inicio da Implantação do 

sistema); 

7.2. Os comprovantes de transferência bancária ou de depósito serão considerados uma 

prova válida de pagamento dos valores que eles representam. 

7 .3. Relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao CLIENTE até o 

32 dia útil posterior à execução dos serviços para validação. Após a validação do 

relatório mensal de atividades pelo CLIENTE, que deverá ocorrer em até 3 (três) dias 

úteis a contar da data de recebimento do relatório digitalizado, a NOX deverá entrega 

ao CLIENTE o relatório mensal de atividades físico e a respectiva nota fiscal. 
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7 .3.1. Em caso de descumprimento dos prazos mencionados no subitem "7 .3" 

acima, o prazo de vencimento para o pagamento da remuneração será 

automaticamente prorrogado pelo número de dias correspondente ao atraso. 

7.4. Se o vencimento do pagamento pelos serviços prestados recair em dias de 

sábado, domingo ou feriados, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

7.5. A NOX tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar os serviços 

objeto deste Contrato ao CLIENTE, uma vez que este é o responsável pelo 

gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de 

Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de 

Saúde (Contrato de Gestão n!! 037/2019-SES / GO), razão pela qual concorda que na 

ocorrência-do-Estado de Goiás , atrasar o repasse de um ou mais repasse(s)/custeio(s) 

mensal(is), ao CLIENTE, a NOX fará jus apenas ao recebimento dos serviços 

efetivamente prestados, desde que os pagamentos efetuados pela Estado se refiram aos 

meses de prestação de tais serviços, e sem o acréscimo de quaisquer juros, multa ou 

correção, restando vedado ao CLIENTE emitir protestos e cobrar tais valores, tanto por 

meio extrajudicial, como judicial. 

7.6. A NOX, deverá manter arquivado e apresentar ao CLIENTE PARA FINS DE 

RECEBIMENTO os seguintes documentos: 

- Contrato ou Estatuto Social e últimas alterações; 

- Inscrição Estadual e Municipal; 

- Registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; 

- Certidões Negativas de-Débitos Federais, Estaduais e Municipais. 

7.7. Atrasos de pagamento por culpa exclusiva e comprovada do CLIENTE acarretarão a 

incidência de correção monetária pela variação do IGP-M/FGV e juros moratórias de 1% 

(um por cento) ao mês, que serão calculados proporcionalmente ao número de dias em 

atraso. Na hipótese de o IGP-M/FGV do mês de pagamento ainda não ter sido divulgado, 

utilizar-se-á o do mês anterior. 
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7.8. O valor dos serviços previstos na Proposta Comercial será reajustado anualmente, 

com base no f ndice Geral de Preços de Mercado - lGPM 

CLÁUSULA OITAVA: DAVIGtNCIA E RESCISÃO 

8.1. O presente instrumento vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos mediante assinaturas de 

termos aditivos. 

8.2. A rescisão deste instrumento seguirá a regra estabelecida no Termo de 

Contratação, observado o disposto abaixo. 

8.2.1. Na hipótese_ de rescisão contratual, por falta de pagamento das Licenças de Uso 

e ou dos serviços contratados, poderá ser suspenso o direito de uso ou até mesmo 

cancelado, neste último caso, obrigando-se o CLIENTE a não mais utilizar o(s) 

Sistema(s) e aplicativos descritos na Proposta Comercial, neste Contrato e eventuais 

aditivos, sob pena de infração contratual e legal, ficando sujeito às penalidades 

previstas na legislação. 

8.2.2. O CLIENTE estará também obrigado a permitir a entrada dos técnicos da NOX 

para promover a desinstalação do(s) Sistema(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, após o comunicado de rescisão por falta de pagamento, mediante agendamento 

prévio de no mínimo 72 (setenta e duas) horas. 

CLÃUSULA NONA: PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CLÁUSULA PENAL 

9.1. A NOX garante que não está, de qualquer fõrma, impedida de licenciar o uso do 

Sistema objeto deste contrato e que a(s) licença(s) aqui pactuada(s) não infringe(m) 

qualquer patente, direito autoral, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de 

terceiros ou ainda, preceitos legais nacionais ou estrangeiros. 

9.2. Por esforços, concepção e desenvolvimento próprios, a NOX é distribuidora oficial 

dos produtos MV, a qual é senhora e legítima possuidora dos Sistemas, seus aplicativos 

e Customizações, todos voltados para a gestão da saúde e outros serviços congêneres, 

detendo, portanto, sobre o software o mais pleno a absoluto direito autoral, garantido 

pelas disposições legais contidas nas Leis 9.609 e 9.610, ambas de 19 de fevereiro de 

1998, reconhecendo, de logo, o CLIENTE, a propriedade aqui indicada e que o mesmo 

contém segredos de concepção e desenvolvimento que deverão ser integralmente 

protegidos. 

9.3. Todos os direitos de propriedade intelectual no tocante aos Sistemas ou 

serviços são e permanecerão propriedade exclusiva da MV e/ou seus fornecedores 

incluindo, sem limitação, quaisquer aprimoramentos, correções, traduções, 

alterações, novas versões ou obras derivadas realizadas pela MV, isoladamente ou em 

conjunto com a licenciadora ou quaisquer terceiros. 



~MV 
Distribuidor Autorizado 

t~m~.1tff~~Z01~~~:;y,·~ 
9.4. A NOX se reserva o direito de retomar o Sistema, objeto deste contrato nos casos 

em que o CLIENTE: 

a} Provoque prejuízos à propriedade intelectual da MV, usando indevidamente os 

Sistemas, como nos casos de reprodução ilegal de programas; 

b) Divulgue para terceiros todo ou parte do Sistema licenciado, sua documentação, 

manuais e descrições técnicas sem prévia autorização por escrito da MV; 

e) Altere o Sistema sem o consentimento da MV, seja esta alteração a retirada ou 

substituição de trechos ou rotinas, ou um acréscimo ou conjunto de acréscimos 

intercalados de rotinas desenvolvidas, pelo próprio CLIENTE ou por terceiros 

contratados, com o propósito de adulterar e tornar irreconhecível o programa original 

e; 
d) Use o Sistema de forma diversa daquela estipulada no presente instrumento. 

9.5. O não cumprimento, por parte do CLIENTE de qualquer das regras dispostas neste 

contrato, implicará na aplicação de cláusula penal, nos termos do art. 408 do Código 

Civil Brasileiro, cuja multa imposta no patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

por evento descumprido. 

CLÁUSULA DÉCIMA: AUDITORIA 

10.1. A NOX poderá, a qualquer tempo e à sua discrição, realizar auditoria no 

equipamento do CLIENTE, com a~finalTdaâe de verificar a correta utilização dos 

Sistemas e demais softwares fornecidos, dentro das especificações e limites contidos 

neste Contrato e/ou Proposta Comercial. Esta auditoria poderá ser realizada pela 

própria NOX, através de profissionais legalmente constituídos ou remotamente, 

através de ferramentas de controle. Fica estabelecido entre as Partes que as auditorias 

realizadas "in loco" nas dependências do CLIENTE deverão ser agendadas previamente 

com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As Partes não poderão transferir, no todo ou em parte, as obrigações e direito 

contraídos com a adesão ao presente Contrato, seja a que título for. 

11.2. Caso o CLIENTE venha a desenvolver um novo Módulo ou produto que 

caracterize cópia, de todo ou em parte, quer seja do dicionário de dados, quer seja d 
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~MV 
Sistema, será considerado como parte do Sistema fornecido pela NOX, ficando, 

portanto, sua propriedade incorporada pela empresa proprietária do sistema e seu 

uso, pelo CLIENTE, condicionado a estas cláusulas contratuais. 

11.3. O CLIENTE declara possuir capacidácie técnica e econômica para avaliar as 

funcionalidades contidas nos Sistemas, reconhecendo que tais funcionalidades 

atendem as suas necessidades, dentro dos padrões de qualidade e adaptabilidade 

que ele próprio, CLIENTE, exigia. 

11.4. O CLIENTE reconhece que os serviços prestados não poderão ser confundidos 

com cessão ou locação de mão-de-obra. 

11.S. DA CONFlDêNClALIDADE E PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS. A NOX se obriga, 

por si e por seus sócios, associados, empregados, prepostos, fornecedores e/ou 

subcontratados, a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer' dados, 

matérias, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou 

comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos do CLIENTE ou de seus clientes, que venha 

a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe forem confiados para execução dos serviços 

ora contratados, ainda que não classificadas como "confidenciais", não podendo, sob 

qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a 

terceiros estranhos a este Contrato, sob as penas da lei, SALVO apenas em caso de 

existência de ordem judicial ou administrativa emitida por autoridade competente ou, 

ainda, através de autorização expressa da outra Parte. 

11.6. Proteção aos dados pessoais: Os dados pessoais que fazem parte dos bancos de 

dados de cada uma das Partes e que se tomam conhecidos sob este Contrato serão 

confidenciais. Portanto, as Partes comprometem-se a que nem ele nem sua equipe ou 

pessoas que serão utilizadas para a execução deste Contrato revelem ou usem essas 

informações para o exercício de sua própria atividade, nem serão duplicadas ou 

compartilhadas por terceiros. Cada uma das Partes compromete-se, ainda, a adotar 

todas as medidas necessárias ou convenientes para garantir a reserva das informações 

da outra Parte a que tenha acesso na ocasião deste Contrato, comprometendo-se, 

também, a que tais medidas ou precauções não sejam, em caso algum, inferiores a 

aqueles adotados por cada um para manter suas próprias informações em reserva. Em 

conformidade com a Lei Federal n!l 13.709/2018 e outros regulamentos que os 

modificam ou os adicionam, cada uma das Partes autoriza a outra a realizar o 

processamento de seus dados pessoais e de seus equipamentos de trabalho, cujo 

objetivo será manter as informações de seus fornecedores e manter contato 

permanente com a outra parte para cumprir este Contrato. Como um mecanismo para 

a proteção desses dados, cada uma das Partes é responsável por seus cuidados e 

gestão pelo cumprimento deste Contrato. 
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11.7. LIMITAÇÃO OE RESPONSABILIDADE. Fica expressamente pactuado que a 

responsabilidade global do CLIENTE, resultante e por força do Contrato, incluindo o 

pagamento de quaisquer multas, penalidades, indenizações e compensações 

eventualmente devidas à NOX e/ou a terceiros, fica limitada aos danos diretos que 

tenham sido causados por culpa comprovada e exclusiva da mesma, 

independentemente do número de ocorrências, no limite máximo do valor total deste 

Contrato. 

11.7. ÉTICA E COMPLIANCE. A NOX declara estar em conformidade com todas as leis, 

normas, regulamentos e requisitos vigentes, relacionados com o presente Contrato. 

Assim, compromete-se a cumprir rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos 

serviços que deve executar nos termos deste Contrato. Em virtude deste Contrato, 

nenhuma das Partes poderá oferecer, conceder ou comprometer-se a ceder a 

ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer 

pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não 

financeiras de qualquer espécie que configurem uma prática ilegal ou corrupção, por 

conta própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, devendo-se assegurar o 

cumprimento desta obrigação por parte de seus representantes e colaboradores. As 

Partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente 

Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na 

execução dos serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam ou 

possam constituir um conflito de interesses em relação às atividades e serviços que 

devem ser realizados de acordo com este documento legal. Da mesma forma, as Partes 

comprometem-se a adotar, durante toda a validade do Contrato, uma conduta 

apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar um conflito 

de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um conflito de 

interesses, as Partes comprometem-se a informar imediatamente por escrito a outra 

Parte e a ater-se nas indicações que podem porventura ser assinaladas a esse respeito. 

O não cumprimento pelas Partes das obrigações assumidas sob esta cláusula, facultará 

a outra Parte a possibilidade de rescindir o Contrato imediatamente, sem prejuízo das 

demais ações e direitos que possam ser exercidos de acordo com a lei. As Partes 

declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência do 

presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, 

decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer 

governo ou outra autoridade competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei 

ne 12.846/13 ("Lei de Anticorrupção Brasileira"), abstendo-se de praticar qualquer ato 

de corrupção ("Atos de Corrupção") e/ou qualquer ato que seja lesivo à administração 

pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio público nacional ou 

estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil. 
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11.8. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o 

seja, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias resultantes 

da interpretação e/ou execução do presente Contrato. 

11.9. Todos os avisos, comunicações, correspondências e notificações referentes a 

este Contrato, deverão ser feitos por escrito, através de carta com aviso de 

recebimento, fax ou correspondência eletrônica para as pessoas e endereços abaixo 

indicados: 

Para o CLIENTE: 

Contato: Luciana Fernandes 

Endereço: Rua ltapeva, n2 202, Conj. 34, Bela Vista, São Pauto-SP, CEP.: 01.332-000 

Fone: (11) 3141.1128 / (11) 2640.0043 

E-mail: financeiro@imed.org.br 

Para a NOX: 

Contato: Ramon Catao 

Endereço: Rua Domingos José Martins, 75, sala 501, Recife Antigo, Recife, 

Pernambuco, CEP 50.030-200 

Fone: (.81.) 3127-2394 

E-mail: ramon@noxtec.com.br 

de 2020. 

\ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Robson Medina Catão 
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Anexo 1 - Proposta Comercial 

Anexo li - Ofício de autorização da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás 

Anexo Ili - Níveis de serviços (SLA) 
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SOLUÇÕES 
WEB 

ERP TOTALMENTE 
INTEGRADO 

~ MV 

CERTiFICAÇÃO 
DIGITAL 

-n -
SAÚDE DIGITAL 

MODELO DE 
GESTÃO DE SAÚDE 



UMA EMPRESA 
GLOBAL 

PRESENÇA 
GLOBAL 
• Brasil 
• Angola 
• Colômbia 
• México 
• Chile 
• Panamá 
• Paraguai 
• Peru 
• República Dominicana 
• Uruguai 

UNIDADES 
REGIONAIS 
(BRASIL) 
• Norte 
• Nordeste 
• Centro 
• Minas 

Gerais 
• Espírito 

Santo 
• Oeste 
• Rio de 

Janeiro 
• São Paulo 
• Paraná 
• Sul 

FÁBRICAS DE 
SOFTWARE 

• Recife (PE) 
• Fortaleza (CE) 
• Teresópolis 

(RJ) 
• Ribeirão Preto 

(SP) 
• Cascavel (PR) 
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MAIOR COMUNIDADE DA ÁREA DE SAÚDE 
DO BRASIL 

Mais de 

Mais de 1300 100 MIL leitos 
~ 

Unidades de 
saúde 
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Mais de 300 MIL 
internações/mês 

~ 
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Mais de 150 MIL médicos 
usuários 

Mais de 375 MIL 
profissionais 
usuários 
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ESPECIALIZADOS EM 
GESTÃO DE SAÚDE 
Portfólio completo para a 
saúde 

Tecnologia 
para 

inteligência 
Clínica e de 

Negócios 

Redes 
de Saúde 

Serviços para 
Gestão de 
Saúde 
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PIONEIRISMO: NOSSO COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO 

1° sistema 
de gestão 

hospitalar integrado 

o 
1 

1 

o 

Desenvolvimento das 
primeiras soluções 

mobile 

IO 
1 
1 

- 1 ª plataforma de gestão 
da saúde 100°/o web 

- 1 ª unidade de saúde sem papel 

1 

1 
e. 

e 
1 
1 
1 

1 

1 

e 

1 ° sistema de 1° PEP 1ô 
gestão nacional Hospital 

hospitalar certificado HIMSS 6 
100% pela SBIS no Brasil 

integrado 

J ~ i,j 4 .... 

no}( 
~ ,,. 4 . -.... 

1 ° Hospital Digita 
da América Latiné 

a 
1 

1 



1ERCAD0 MUNDIAL 
)E EMR 

KLAS™ 
Market share global estimado (sem EUA) 

Cerner 

MV 

Agfa Healthcare 

lnterSystems 

MEDITECH 
Philips 

KLAS ... ~ 

Cerner 
357 

353 
----~t 332 

soo 

Novos contratos de hospitais 2016 (sem EUA) 

MV 

Agfa Healthcare 

ChipSoft 

Cerner 

lnterSystems 

Philips 4 

9 

9 

14 

10 

25 

Siemens 
986 

~ 
. ,. :::• 

,<4 

\, nox 
.1 

1,343 
690 

643 

Fonte: KLAS Global EMR 
J:.h::,nnrl' ?n1 7 
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MELHOR EMR DO MUNDO, NA VISÃO DE MÉDICOS E 
ENFERMEIROS 

EMR Functionality Meeting the Needs of 
• Physicians and 

lntersystems • 
r:i Cerner ( 
e 
o Allscrípt~ ( 
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MV SOUL 
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Fonte: KLAS Global EMR Adoption 2017 
(novembro/17) 
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SOULMV 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM MELHOR DESEMPENHO E 

MAIOR MARKET SHARE DAAMÉRICA LATINA. 
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DADOS DO ORÇAMENTO ~ - ~ 

nÔX :s;Mv 

Orçamento nQ: 

Nome do Cliente: 

Contato: 

Responsável pelo orçamento: 

Elaborado Por: 

Orçamento validado por: 

Orçamento aprovado por: 

;,:.: , 

Brasil - G0-2019 

HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos 

Wagner - lMED 

Ubirajara Lima - Gerente de Contas - MV Centro Oeste 

Ubirajara Lima - Gerente de Contas - MV Centro Oeste 

Luiz Fernando Dovigo - Diretor Regional I MV Centro Oeste 

Robson Catão I Presidente NOX 



ESCOPO DO PROJETO ~MV 

>-GESTÃO HOSPITALAR: SOUL MV 



UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO 0.
-

; 
. .;_1~. > ~ nox ~mv 
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HUTRIN - Hospita l de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos 



INVESTIMENTO TOTAL 

Produto 
QTDE 

SOUL MV 65 

Hospedagem em Nuvem com 
Banco de Dados e Suporte de 12 Meses 

DBA e Sustentação 

Licença de Uso 

Valor 
Unitário 

QTDE 
Valor Total HORAS 

3.000,00 195.000,00 1.587 

X X X 

Total 195.000,00 

~MV 
- .r 

Implantação 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Valor 
Mensal 

Total 12 
Ano 

240,00 380.880,00 9.620,00 691.320,00 

X 12.000,00 6.000,00 84.000,00 

392.880,00 15.620,00 775.320,00 



DESPESAS 

Transporte - Local de Origem (Consultor)/ Local Destino (Cliente)/ Local Origem 
Cliente} 

Traslado - Localidade da Contratante 

Hospedagem - Hotel categoria mínima 3 estrelas com café da manhã. 

Refeição - Valor de R$ 50,00 por dia 

Estacionamento - R$ 30,00 por dia 

Pedágios - R$ 50,00 por dia quando necessário 

Lavanderia - R$ 250,00 por mês 

Telefonia -R$ 50,00 por mês 

~

·-
~~ 

:,,- .~ 

n ........ i'V' o~. 
.; ·' • l 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

Nota: Quando utilização de veículo próprio para Transporte e/ou Traslado, o valor do KM rodado praticado é de R$ 0,85. 

~MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 

NOX/MV 



~~ nox :sJmv FORMA DE PAGAMENTO 
. ·.; - .. 

• Licença de Uso - Pagamento em parcela única após a entrega das Licenças 
• Manutenção - Pagamento mensal a primeira 30 dias após a entrega das Licenças 
• Serviços - Pagamento mensal de acordo com a produção efetiva 

• Nuvem e BD - Implantação Pagamento em parcela única na assinatura do 
contrato, mensal a primeira 30 dias após a entrega das Licenças 

o• ,1, r• ~ •, , ,, ', ; ' ' 'I I,~ \ ,HI "'.._ • 1 '( 
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FORA DO ESCOPO 
~ <~'E 

1n'oX ~MV 
- -= ·· . t .... 

Custeio mensal como protocolos de mercado que são licenciados por terceiros como Manchester, Nanda, etc. 

Equipamentos, servidores, estações de trabalho, periféricos e certificados digitais dos profissionais. 



REAJUSTES 
n<'àx ~Mv 

Os preços dos produtos e serviços mencionados na presente proposta serão corrigidos automaticamente e anualmente 
pelo IGP-M da Fundação Getú lio Vargas ou outro que vier a substituí- lo tendo como data base a assinatura desta. 

IMPOSTOS 

Todos os valores apresentados estão sem os impostos inclusos. 

CONFIDENCIALIDADE 

As informações contidas neste documento são de propriedade da MV, sendo sua duplicação permitida apenas para uso 
interno do cliente, não podendo ser utilizada como fonte de informações a terceiros. Da mesma forma, todas as informações 
fornecidas pelo cliente à MV não deverão ser divulgadas, salvo em caso de autorização por escrito de ambas as partes. 

VALIDADE 
Este orçamento é válido por 30 {trinta} dias a partir de sua emissão, invalidando orçamentos anteriores 

·1, l 1 :z -",..\', \ ... ·,) 
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TERMO DE ACEITE 6 . ~ ' ... 
L ~~· 

nox ~MV 
- 4.;. 

:stamos de acordo com os termos deste orçamento: 

E damos o aceite à mesma para que sejam emitidos o termo de contratação e o devido faturamento. 

~--f-···-\ ··\-· ------( Ç(\"15;, .__--, _/ 
'--· - ,_ .... p ' ... '-·--

Robson Catão 
Presidente 

Recife, 30 de Dezembro de 2019. 

NOX TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira 

dos Santos Distribuidor Autorizado MV 
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Ofícios de Autorização 
da Secretaria de Saúde 
do Estado de Goiás 
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Trindade, 26 de dezembro de 2019. 

Ofício IMEO- GO n2 94/2019 

- contrato de gestão nº 37 /2019-ses-Go (Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira 

dos Santos - ~UTRIN} 

• requerimento de substituição de software de gestão hospitalar 

IMED - INSTITUTO DE MeotCLNA, Esrupos E DESENVOLVIMENTO, associação 

civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 19.324.171/0004-47 e com filial estabelecida 

em Trindade- Go, à Rua 3, Jardim Primavera, Q 4, L 10, vem à presença de V. Sa. expor e requerer o que 

segue. 

Como se sabe, esta Secretaria editou a Portaria nº 1046/2019-SES, de 

03.12.19, a qual determinou a implantação {ou, conforme o caso, adequação), pelas organizações 

sociais atuantes na área de saúde, de sistemas de gestão hospitalar que atendam aos padrões de 

interoperabilidade baseados na tecnologia HTMLS - com a adoção de medidas de segurança, 

criptografia, integridade e autenticidade, em face da necessidade de padronização da gestão de 

saúde em um único repositório com segurança de dados e aderência à LGPD. 

Vale observar que a referida mudança das atuais ferramentas de 

gestão demandará a contratação de terceira empresa para a implantação de um novo sistema. O 

respectivo custo, porém, não se encontrava previsto junto ao contrato de gestão acima citado. 

IMED - Instituto de Medicino, Estudos e Desenvolvimento 
Rua /tapeva, 202 l C-or.jur.to 34, Bela V.sta, São Pa:i/a/SP 
CNP1~19.324.171J0001,02-Teiefone.:(11}3141-1:l28 

wwwJmed.org.br - projetos@ímed.-0/l;.br 
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Ressalte-se que, a despeito de sua essencial (e, sobretudo, 

estratégica) importância para o advento de uma melhor qualidade da gestâo de dados da área 

hospitalar (fundamental à análise de dados e, por consequência, adoção de políticas públicas), 

sistemas de gestão do gênero, além de envolverem a aplicação de tecnologia recente, são 

desenvolvidos e licenciados por pouquíssimas empresas brasileiras. 

Sob esse contexto - e para que se cumpra a obrigação trazida com 

Portaria n2 1046/2019-SES - , ponderamos que a excepcionalidade do caso justifica a aplicação da 

cláusula 7.5 do contrato de gestão, com o repasse dos respectivos recursos necessários para fins de 

investimento financeiro em face da necessidade da contratação dos aludidos serviços de TI. 

Em cotação obtida junto ao mercado, fora nos apresentada a Solução 

de Software de Gestão Hospitalar SOUL MV, através de seu representante NOX Tecnologia. O valor 

total apresentado para a referida adesão da Solução no Hospital Estadual de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN é de de R$ 815.638,28 (oitocentos e trinta e cinco mil, 

seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), considerando o valor total pelo licenciamento 

do Software SOUL MV (60 licenças}, acrescido do valor para a implantação da apontada solução1 valor 

da hospedagem in the c!oud e manutenção mensal do sistema, nos termos da tabela abaixo: 

.. ,. __ .___ .. _ -- ·----·----
YA'EORES .., __ . - - ----- - - --- --

Produto 

SOUL MV- STANDARD l 

Painel de Indicadores 

QTD 

Licença de Uso 

Valor 
Unitário Valor Total 

Implantação Valor Mensal Total 12 Ano 

60 R$3.000,00 R$180.000,00 R$380.800,00 R$8.880,00 R$667.360,00 

5 R$946,00 R$4.730,00 R$7.832,00 R$809,69 R$22.278,28 

12 
Hospedagem em Nuvem com 
Banco de Dados e Suporte de 

Meses 
DBA e Sustentação 

X x R$18.000,00 R$9.000,00 R$126.000,00 

R$184. 730,00 R$406.632,00 R$18.689,69 R$815.638,28 Total 

Esse total deve ainda ser acrescido assim do valor de R$ 90.483,33 

(noventa mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) para a solução de 

assinatura digital, conforme proposta da empresa Mundo Digital representante da solução. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Mua lioµeva, 202 l Cor.jvntc 34, Bela Vtsi:a, São Pau/o/Sí> 
CNPJ: 19.324.171/0001--02-TeJefone:(1.1) 3141-1128 

.wmJmed,org;br - proj.etos@imed.org.br 
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• .. . . . TOTAL - !RS.?0.~!13.33 

Valor total da proposta de R$ 90.483 ,33 (Noventa mil, quatrocentos e oite nta e três reais 
e trinta e três centavo.s), com todos os as, tributos, incidências fiscais e contribulções de 
qua~quer natureza ou eS.péde, encargos sociais, custos diretos e Indiretos. 

Pede-se, assim, a transferência dos recursos acima indicados, nos 

termos da Portaria ne 1046/2019-SES e da cláusula 7.5 do contrato de gestão. 

Atenciosamente, 

IMED - INSTIT~ZED • ~os E DESENVOLVIMENTO 
/ $;#: ! ~/.ôgl/,/#--" 

(Getro ~~ra P' a .J., fP,'iretór Geral do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 
C..,,/ • 

Ferreira dos Santos - HUTRIN) · 

Getro O,. Pádua 
Diretor Gerai 

IL\1ED/ Hutrin 

IMED - /nmtt1to de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva.202 I Ccnjunio 34. Beia V-w..a, Sâo-Pau/a/SP 
CNFJ: 15'.324.171/COOi ·0 2 - Telefone: /111 3141 ·112.B 

www.ímed.crg.br - r:rcjetos@ímeá.or;;.br 

911 SES 

SUST --:;::;;; 
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Trindade, 21 de outubro de 2019. 

Ofício IMED-GO n!! 40/2019 

Aó ILMO. SR. SECRETÁRIO bE SAÚDE DO EsTADO DE GOIÁS, DR. ISMAEL ALEXANDRJNéfl ··- ··';:r-'!.-· ./ .• -,.~:..-,,,,. .. ,jN,.,--_. -~~ 
f +'!\:r ::. -. ,.,,.-

. ~.~ : -,·-·.,. ~ .... ~ .. ·--:cn.+-• . _,. ____ _ 

(.-~ .. , ~·f::;..,.: 
··- . ·--- 1 -~-.. ... · .,·.·~-- . ._.,,._,._._,.--

;~ ' it}}~;l ~~... ' 
•• - · -.-·--· •. ,...__ •• -: .... ~. "ll'l"'~· • .c ·~~ j·· ·>~• .. . - Assunto: Resposta ao Ofício 189/2.019 SES 

~:, [..,,· ;:. -:.-• . ; 

..... . -·--- ····-............ - .~· . ,' . ...-.:\:..::..r. . ..,. 

Solicitacão de informacões quanto ao Sistema de TI utilizado no Hospital EstadgáJ~éf~Ü'fg·ê~~i~s(a~~ 

Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, vis a vis o projeto de centralização das bases dos 

prontuários eletrônicos e a construção de um prontuário ú_nico. 

o IMED-INSTITU'íO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, associação 

civ'il sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 19.324.171/0004-47 e com filial estabelecida 

em Trindade- GO, à Rua 3, Jardim Primavera, Q 4, L 10, CEP 75380-000, considerando o pedido de 

informações objeto do ofício supra mencionado, informa: 

Que quando d.a assunção da gestão do Hospital Estadual de Urgências 

de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, em 25 de Agosto de 2019, o IMED, encontrou 

instalado no Hospital o Sistema chamado Wirefine, responsável pelo PEP hospitalar.é 

Que o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa 

responsável pelo Wíreline (Wireline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA) e o antigo Instituto 

que administrava o HUTRIN, (contrato esse prorrogado pelo IMED até que nova Cotação de Mercado 

seja realizada), estabelece como valor mensal o valor de R$ 9.490,00 (nove mil, quatrocentos e 

noventa reais) a título de prestação de Serviços; 

Que este é o único custo que o IMED tem hoje com o Sistema Wireline 

já impla;i'tado. Uu seja, desconhecemos custos adicionais com infraestrutura, link ou hospedagem; 

Que o IMED vem encontrando diversas dificuldaqes com a 

operacionalização do Sistema, diversas reclamações dos usuários quanto a parametrização do mesmo, 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - ono 

1 



-

inconsistência de dados, problemas com fraca infraestrutura e servidores disponibilizados, ausência 

de firewall, tendó vivenciado inclusive situações de queda e paraliz.ações do sistema; 

Que o IMED esta realizando cotações de mercado com a finalidade de 

encontrar uma Solução de 1T adequada as necessidades do Hutrin, bem corho a adequada implantação 

e operacionaliza·ção de um sistema Prontuário Eletrônico do Paciente no Hutrin; 

Que por fim o IMED espera receber até o próximo dia 29, a cotação 

das possíveis soluções de mercado. existentes e adequadas para o Hutrin, ocasião em que informará a 

respeitosa Secretaria quanto as alternativas, 

Atenciosamente, 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos- HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq, c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - 000 

2 
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UMA EMPRESA GLOBAL 

PRESENÇA GLOBAL 
Brasil 

• Angola 
• Colõml1ia 

México 
Chile 

• Panamá 
• Paraguai 
• Peru 

Repóblica Dominicana 
• U111guai 

UNIDADES REGIONAIS 
(BRASIL) 

Norte 
• Nordeste 
• Centro 
• Minas Gerais 
• Espírito 

Santo 
• Oeste 

Rio de 
Janeiro 

• SãoPaulo 
• Paraná 

Sul 

FÁBRICAS DE 
SOFTWARE 
• Recife (PE) 
• Fortaleza (CE) 
• T eresópolis (RJ) 

Ribeirão Preto (SP) 
Cascavel (PR) 
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Mais de 1300 
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MAIOR COMUNIDADE DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL 
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PIONEIRISMO: NOSSO COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO 

1° sistema Desenvolvimento das 
primeiras soluções mobile 

- 1 ª plataforma de gestão 
da saúde 100% web de gestão 

hospitalar integrado - 1 ª unidade de saúde sem papel 

{) 
1 

··-\r .... 11~., .. ,.,.,1,....,~--' '. t'· .,.~f1i .. ·.· '' \ 1111')1 
. l ~ - .. \ ......,.," 

.... 

1 
1 

4) 

1 ° sistema de 
gestão hospitalar 
100% integrado 

0 
! 
1 

1 
1 
1. . '"V._.,.!!''' ... ""· ,.~~ 

1 ·~eYoY•}· ! ,. \ 
t.~1~'!)::( , il \ 

"='-s _., ..,q;e•i,,,,J..' • 

I ' 

1 
1 
() 

1° PEP nacional 
certificado 
pela SBIS 

0 
1 
1 
1 

1)0,..1111,; 
t _• 

\ 

1 

1 
e:, 

1° Hospital 
HIMSS 6 
no Brasil 

·::, 
,l·,;, 

~

,, 

' . -:/' 

na_··, .·~···,,, . · ", 

i-, · : 

·, : . ... ,:- : ".•. -, . ,·. 

1° Hospital Digital da 
América Latina 

ô 
1 

- ~ ~~r.:,·~::ij~:t: .. ·_·--~-~-_· .... 
~. (· ,~ &:~H ' ' ' 

,J/ ' ,··- . -··~ .. ,._ - ·,.r~_i:,..r, _, 
.,.J ..... ,..<:,t;" ,...c .. dl.\~ 

m::~tR~zt1:t~.rmm:mr.~~:;rtm:r§2Jm1mm,om;1:.trn'ffl.1r11:mr~li~~:TRl.mrd'.,mm:aim1~~,1mm.u~~id 



MERCADO MUNDIAL OE 
EMR 

l<LAST.~ 
Market share g lobal estimado (sem EUA) 

Cerner 
Cerner 
)S7. 

MV r .. : .: . . :..,., :;:;:-: .. =~ - --1 690 

Agfa Healthcare ~ :"" - c:~-;---.:_'.:::.~:z .. ..o::-.f"'T';:'~C.& 643 

lnterSystems 
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Philips t ·---

KL/ÃSI',\ 
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:; 332 
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Novos contratos de hospitais 2016 (sem EUA) 
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Fonte: !<LAS Global EMF? Report 20·( 7 
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MELHOR EMR DO MUNDO, NA VISÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS 
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SOULMV 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM MELHOR DESEMPENHO E MAIOR MARKET 
SHARE DAAMÉRICALATINA. 
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DADOS DO ORÇAMENTO 

Orçamento nº: 

Nome do Cliente:· 

Contato: 

Responsável pelo orçamento: 

Elaborado Por: 

Orçamento validado por: 

Orçamento aprovado por: 

~
, ~ 

.lf,. , . 
. , 

n.ox. 
f ,' •• ~i ·~; ~:~ \ · :, 

Brasil - G0-2019 

HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos 

Wagner - IMED 

Ubirajara Lima - Gerente de Contas - MV Centro Oeste 

Ubirajara Uma - Gerente de Contas - MV Centro Oeste 

Luiz Fernando Dovigo - Diretor Regional I MV Centro Oeste 

Robson Catão I Presidente NOX 

~MV 
. .,, , .,.. , , r- · ·..,-Vt." .•• 
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UNIDADE DE UVIPLANTAÇÃO 
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HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos 
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INVESTIMENTO TOTAL 

t ., .. .. 

Produto 
QTD 

\" f);AII (.(·)~ u\ 1 _; , 
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Licença de Uso 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

,1 u 'e 
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l !>C rq t": ;:;. \:J~--;. : l~. 

Implantação Valor Mensal Total 1º Ano 

SOUL MV- STANDARD 1 60 R$3.000,00 R$180.000,00 R$380.800,00 R$8.880,00 R$667.360,00 

Painel de Indicadores s R$946,00 R$4.730,00 R$7.832,00 R$809,69 R$22.278,28 

Hospedagem em Nuvem 

com Banco de Dados e 12 
Suporte de DBA e Meses 

X X R$18.000,00 R$9.000,00 R$126.000,00 

Sustentação 

Total R$184. 730,00 R$406.632,00 R$18.689,69 R$815.638,28 
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DESPESAS 
~ · .~ 

:n~ox ~Mv 
-i·' ,1 •' )\. ..... 1,' 

Transporte - Local de Origem (Consultor)/ Local Destino (Cliente)/ Local Origem I NOX/MV I NOX/MV 
(Cliente) ·--··-·· ......... _._ ... ··-· - ·-··-·-·----. __ ... _________ ,. _______ .. ____ ..... ,-- ------· •. --··~·-·· ····-·-·"--·---........... -.·-····1~------·---·--·--·---
Traslado - Localidade da Contratante I NOX/MV NOX/MV 

Hospedagem - Hotel categoria mínima 3 estrelas com café da manhã. NOX/MV NOX/MV 

·-···- ------- ---------- ·----· ·---------··-----------·------t--------·-------··· ·--1------··· --i 

Refeição - Valor de R$ 50,00 por dia ---- ·-··...--.... _____ ,._ .. __ . ___ .,. __ _ 
Estacionamento - R$ 30,00 por dia 
.... ·-·- -··-·--·· .. ·---.. --..- .. ----· 
Pedágios - R$ 50,00 por dia quando necessário 

--------------

NOX/MV -.... ..,.., __ _ 
NOX/MV 
··-·-······· .. --
NOX/MV 

1- ·---·--------··--·- ---·-· 

NOX/MV 

NOX/MV ,. __ _ 
NOX/MV 

Lavanderia -R$ 250,00 por mês J NOX/MV NOX/MV 
1 ·- .·-·-.. - .------------· , ----·- - .. -·---·-··---·---·n -- e·-----·------ __ ., ____ -- ~------·, 

Telefonia - R$ 50,00 por mês NOX/MV NOX/MV 
---------·_..·-----·--··· ---... ---· .. --·-·----·-~- ... ·-·-------··-~-.. .. , .. _, __ ,. .. .._.._, ____ ··- ------·--··--·-··--- ·---.,.· 

Nota: Quando utilização de veículo próprio para Transporte e/ou Traslado, o valor do KM rodado praticado é de R$ 0185. 

~~~~~.,{r:4,~t4fjttwtn~{t~r,\!.~i~1~i·t~t~~n1~;~1h1 flttmi+í:~r;,~\i~l\~t,~ti~~{~~,,~. 1 , .~1~~ 



FORMA DE PAGAMENTO 
..,.,.~; '{' "· _" ,; ,. 

inÔi){ ~ MV 
! / ,. " _ ~ .. l f"~.11 ·::,.,_~-~1:'~ 

• Licença de Uso - Pagamento em parcefa única após a entrega das Licenças 

• Manutenção - Pagamento mensal a primeira 30 dias após a entrega das Licenças 
• Serviços - Pagamento mensal de acordo com a produção efetiva 

• Nuvem e BD - Implantação Pagamento em parcela única na assinatura do 
contrato, mensal a primeira 30 dias após a entrega das Licenças 

) 



FORA DO ESCOPO 
~"1!!. :·1: ·· ~~·:' ·. 

n ·o,.c:: 
'\ , .:. -. ~ .'"., t-. , ""...:•11 '.:. /\~ 

~~MV 
, . ...... ., 1, .. ' • • •• ' " • • ': 

Custeio mensa l como protocolos de mercado que são licenciados por terceiros como Manchester, Nanda, etc. 

Equipamentos, servidores, estações de trabalho, periféricos e certificados digitais dos profissionais. 
,_ ,_..,_,,.._, ___ ..., ___ .. ~, .. R_ ., .. , .. .,. ... ,------·----~, ... ~---.--- -·- ------ ~---... --.... --.,. ........ ---. .. - -.._ .... , .. -. ... _____ .., .. ,,_,_,. __ ,. ________ ,. , ...,..,_,__ 
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REAJUSTES 
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inôX ~Mv 
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Os preços dos produtos e serviços mencionados na presente proposta serão corrigidos automaticamente e anualmente 
pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro que vier a substituí-lo tendo como data base a assinatura desta. 

IMPOSJOS 

Todos os valores apresentados estão sem os impostos inclusos. 

CONFIDENCIALIDADE 

As informações contidas neste documento são de propriedade da MV, sendo sua duplicação permitrda apenas para uso 
interno do cliente, não podendo ser utilizada como fonte de informações a terceiros. Da mesma forma, todas as informações 
fornecidas pelo cliente à MV não deverão ser divulgadas, salvo em caso de autorização por escrito de ambas as partes. 

VALIDADE 
Este orçamento é válido por 30 (trinta) dias a partir de sua emissão, invalidando orçamentos anteriores 

) 



TERMO DE ACEITE 
,---- - ·------

Estamos de acordo com os termos deste orçamento: 

§!'ff.m',!·\~~ W-1~ J;ti.,,4u<_. ;;~ .~ 
&'~:.:. 1 ~ ,f .. 

nóx ~~mv 
'~-~ ~·~/., h~i ,< 

E damos o aceite à mesma para que sejam emitidos o termo de contratação e o devido faturamento. 

1--- · -· -·-- ------ ---- - - ·-----------·-------- - ·------- --------------------1 

_______ ·-- Recife, 20 de Dezembro de 2019. 

Robson Catão 
Presidente 

NOX TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO L TDA. 
Distribuidor Autorizado MV 

HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira 
dos Santos 
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Brasília, 13 de dezembro de 2019. 

1. Abertura de Proposta 

AoIMED 

A empresa MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, 
CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
32.650.036/0001-07, ínscrição estadual número 0789813200110, sediada no endereço 
SCN Quadra Olr Bloco F Sala 1404, Edifício América Offiçe Tower, Asa Norte, CEP: 70.711-
905, vem pela presente apresentar sua proposta de preços. 

A proposta tem prazo de 30 (Trinta) dias. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

SERLEY BATISTA 
ALVAR0:69259518 
172 

SERLEY ALVARO 

Assinado de forma digital por 
SERLEY BATISTA 
ALVAR0:69259518172 
Dados: 2019.12.13 06:45:02 
-03'00' 

Diretor Comercial 
serley@mundodigitalcd.com.br 
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2. Termo de Confidencialidade 

Todas as informações, contidas ou reveladas neste documento, a partir daquí referenciadas 
apenas como ''informações confidenciais", são de propriedade do Mundo Digital CD. Estas 
informações confidenciais são compartilhadas para fins de avaliação da Proposta Comercial para 
o projeto em questão. A aceitação deste material implica que essas informações confidencia is 
serão usadas somente com esta finalidade, e que as mesmas serão mantidas em sigilo, não serão 
reproduzidas, reveladas a terceiros ou usadas, totalmente ou parcialmente, sem permissão 
expressa e por escrito do Mundo Digital CD. 

© Copyrfght2D13, Mundo Digital CD. 
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3.Preços 

1 
-· 

1 Unidade·! Qtde. J' 
- - --Item. Descrição Del:lllhruneato Preço O nif:lrio -ei:eco Total 

3 1 Servico &: assin~l\tta dfaital com Gaxantia de Reoosiç;lo ISm,-iço rccom:ote Unitário 1 17& IRS 140 00 R.S 24.920.00 
4 1Scrvico cc Assinaru.r:a Disrital com vali~de Jur.idica 1Ser.ico recorrente Mensal 1 12 !RS 3 .026,00 RS 36.312.00 
5 1 Suoorte oocracio!l&l ISer,ico recorrente Me=! 1 12 IRS 2.437,61 RS 29.2-51 33 

TOTAL RS 90.483.33 

Valor total da proposta de R$ 90.483,33 (Noventa mil, quatrocentos e oitenta e três reais 
e trinta e três centavos), com todos os as, tributos, incidências fiscais e contribuições de 
qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, custos diretos e indiretos. 

4.Dados Mundo Digítal CD: 

Nome Fantasia: MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
Firma ou Denominação social: MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM 
CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 
Inscrição estadual ou municipal: 0789813200110 
CNPJ: 32.650.036/000107 
Endereço: SCN Quadra 01, Bloco F Sala 512 
Edifício América Office Tower. 
Bairro: Asa Norte 
CEP: 70.711-905 Brasília - DF 
E-Mali: comercial@mundodioitalcd.com.br 
Te!.: (61) 3031 1660 
Celular: (61) 981101515 
Apresentamos abaixo, os dados bancários para pagamento mediante depósito 
bancário: 

Banco Itaú - 341 
Agência - 0198 
Conta Corrente - 23879-2 

Página 5 de 6 



5.Encerramento da proposta 

Encerramos esta proposta comercial e declaramos que nos preços cotados estão 
incluídas todas as despesas, taís como tributos, seguros, transporte, pagamento de 
mão de obra, frete até o destíno, seguros, garantia e todos os demais encargos e/ou 
descontos porventura existentes. 

A proposta tem prazo de 30 dias. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

SERLEY BATISTA 
ALVAR0:6925 951 
8172 

SERLEY ALVARO 

Assinado de forma digital por 
SERLEY BATISTA 
ALVAR0:69259518172 
Dados: 2019.12.13 06:45:31 
-03'00' 

Diretor Comercial 
serley@mundodigitalcd.com.br 
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Considerando a previsão de promoção em ressarcimento de 
preterição elencada no art. 6", inciso VI, c/c art. 12 da Leí Estadual 

nº 15.704, de 20 de junho de 2006; 
Considerando a previsão de promoção por alo de bravura elencada 

no art. 6°, inciso Ili. C/c art. 9° da Lei Estadual nº 15.704, de 20 de 
junho de 2006: 
Considerando a ordern exarada nos autos do Processo Judicial 
nº 5091894.56.2018.8.09.0020 (00001 0195032). comunicada a 
este Comando por meio do Despacho nº 786/2019 • NUJUR·CAC-
15364 (000010194963) e Requerimento S/Nº/19- JOSÉ EDUARDO 
DE LIMA (000010100386), no processo SEI nº 201900002110036, 
declarando o direito do 1° Sargento QPPM 30467 José Eduardo 
de Lima (000010325858), nos se9uintes termos sintéticos: "Ante o 
exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 
e anulo o ato proferido pela Comissão de Promoção de Praças 
que indeferiu a promoção do autor. Por conseguinte, promovo 
o requerente JOSÉ EDUARDO DE UMA, 3° Sgt PM/GO, por ato 
de bravura ao respectivo posto a ser ocupado de acordo com a 
progressão funcional do quadro de praças. com efeitos retroativos 
à 28 de julho de 201 s·: 
Considerando a determinação contida no Despacho nº 9947/2019 -
CH.GAB.CMT GERAL- 09263 (000010202.580); 
Considerando que o policial militar ocupava a graduação de 
3º Sargento QPPM em 28 de julho de 2015, sendo promovido à 
graduação de 2° Sargento QPPM em 21 de setembro de 2016, 
pelo critério de merecimento, conforme DOEPM nº 188/2016 
(000010325858), e promovido à graduação de 1º Sargento QPPM, 
pelo critério de merecimento em 21/09/2019, conforme DOEPM nº 
180/2019; 

Considerando ainda o que consta do processo SEI n• 
201900002110036. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Retroagir a data de promoção à graduação de 2° Sargento 
QPPM. do 1° Sargento OPPM 30467 José Eduardo de Lima, CPF 
nº 815.174.671-87, de 21 de setembro de 2016 para 28 de julho de 
2015, alterando-se o critério de promoção de ··merecimento" para 
·ato de bravura". 

Art. 2° - O Comando de Gestão e Finanças - CGF, por meio das 

Chefias de Recursos Humanos e de Execução Orçamemárla, 
providencie o que lhe compete. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em 
Diário Oficial Eletrônico da Corpotação. 
Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, em 
Goiãnia-GO, 28 de novembro de 2019. 

Renato Brum dos Santos - Coronel PM 
Comandante-Geral da PMGO 

Protocolo 158675 

Comando Geral Do Corpo De Bombeiros Militar 

EXTRATO PE DECLARACÃO DE 
INEXIGIBIUDAOE DE UCITACÃO N" 03/2019 

Processo SEI/GO nº: 201900011025082 
Modalidade: lnexlgibilidade de Licitação 

Contratante: Corpo de Bombeiros Mllitar do Estado de Goiás. 
Contratada: Imprensa Nacional. 
CNPJ da Contratada: 04.196.645/0001-00. 
Objeto: Serviço de publfcações no Diário Oficial da União. 
Recurso: FUNEBOM/ CBMGO. 
Old.: 530 (quinhentas e trtnta) publicações. 
Valor Total: RS 17.511,20 (dezessete mil, quinhentos e onze reais 

e vinte centavos). 
Ratificação: 03 de dezembro de 2019. 
Fundamentação; Inciso li do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 e art. 33 
da Lei Estadual nº 17.928/12. 

Esmeraldino Jacinto, de Lemos - Cel QOC 
Comandante Geral Interino e Corregedor do CBMGO 

Protocolo 158881 

DIAR10 OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS 
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Diretoria Geral de Administração Penitenciária 

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2018 
Processo nº: 201916448013797. Órgão Gerenciador: Diretoria-Geral 
de Administração Penitenciária - DGAP. Vigênc1a da Ata: 08/05/2019 
a 07/05/2020. órgão Aderente: Diretoria-Geral de Administração 
Penitenciária - DGAP. Objeto: Contratação de empresa especiali
zada na prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, 
almoço e jantar). mediante a operacionallzação de fornecimento, 
preparo, distribuição e transporte para as Unidades Prisionais 
Recurso: 100/ Receitas Ordinárias Valor Total: R$ 10.797.580.80 
(Dez milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta 
reais e oitenta centavos ). Fornecedor: ELDORADO REFEIÇÕES 
LTDA. CNPJ: 02.416.118/0018-79. Data: 03/12/19. 

Wellington de Urzêda Mota - Coronel QOPM 
Diretor-Geral de Administração Penitenciária 

Protocolo 158855 

Secretaria da Saúde - SES 

EXTRATO DA PORTARIA Nº 929/2019-SES/GO 
Objeto: desígnação da servidora Danielle Jaques Modesto, CPF: 
012.876.701-48, Cargo: Gerente. 
Função: Gestora do Contrato nº 01/2018-SESIGO da Vila São José 
Bento Cottolengo. 
Processo:201700010017542 
Signatário: ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR, Secretário de Estado 
da Saúde. 
Data: 02/12/2019. 

Protocolo 158718 

Portaria nº 1046/2019 - SES 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição do 
Estado de Goiás, no artigo 40, § 1º, inciso 1, 

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 
13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): 

CONSIDERANDO os termos da Lei Estadual nº 
15.503/2005 e suas posteriores alterações, que dispõe sobre a 
qualificação de entidades como organizações sociais estaduais, 
disciplina o procedimento de chamamento e seleção públicos e dá 
outras providências; 

CONSIDERANDO que os contratos de gestão firmados 
entre o Estado de Goiás e as organizações sociais para o gerencia
mento de unidades públicas de saúde discriminam as atribuições, 
responsabilidades e obrigações de um e outro, e que, na sua 
execução são pactuadas metas pré-acordadas, as quais buscam 
um objetívo comum de impor eficiência ao serviço público de saúde 
prestado à população, valendo-se das adequações que se fizerem 
necessárias ao ajuste de acordo com os serviços reclamados; 

CONSIDERANDO que os contratos de gestão preveem 
como obrigações das organizações sociais de saúde a observância, 
na cond1,1ção dos seus trabalhos, as diretrizes da Secretaria de 
Estado de Saúde, com exigência de envio de registro relativos a 
todas as informações de gestão de saúde por elas conduzidas; 

E. consider.;1ndo a necessidade de padronf:zação das 
informações da gestão de saúde em um único repositôrio dotado 
de tecnologra de referência no segmento, com segurança oe dados, 
atendendo a LGPD, de forma a permitir a interoperabilidade entre 
os diversos sistemas da informação e aplicativos de software 
utilizados no âmbito da gestão de saúde d'o Estado. tendo como 
propósito o acompanhamento e o monitoramento dos indicadores 
de saúde para otimizar a tornada de decisão das políticas públicas 
na área de saúde pelo Estado; 

RESOLVE: 

Art. 1 ° • ESTABELECER que as 1,1nTdades de saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde adotem em seus sistemas de gestão 
hospitalar padrões de interoperabilidade baseados na tecnologia 
HTML5, adotando medidas de segurança, criptografia, integridade 
e autentkidade. 
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Parágrafo único - a metodologia de criação de um 
repositório de informações de saúde com interoperabilidade dos 
sistemas de gestão de saúde devera se dar por absorção total 
baseado em regime de competência com uUlizaç.'.io de critérios 
reconhecidos e padronizados, com hospedagem em ambiente, via 
WEB (World Wide Web), informatizado e on fine, com a utilização de 
certificação digital em todos os seus documentos garantindo o nê'lo 
repudio do assinante, englobando todo o 1luxo.sistêmico. 

Art. 2° - DETERMINAR ás orgahizações sociais de saúde, 
gerenciadoras ou que venham a gerenciar unidades públicas de 
saúde, que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação 
deste ato normativo, iniciem a implementação e/ou adequem a 
metodologia tecnológica utilizada em seus sistemas de gestão 
de saúde de forma a posslbilitar a criação de um repositório de 
informações único como instrumento de gestão, controle, tomada 
de decisão a cerca dos recursos empregados nas atividades 
operacionais e correspondente prestação de contas para a 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás em face dos contratos de 
gestão 1innados. 

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE c1rNCIA E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, 
em Goiânia, aos 03 dias do mês de dezembro de 2019. 

Ismael Alexandrino 
Secretário de Estado da Saúde 

Protocolo 158728 

EXTRATO DA PORTARIA Nº 970/2019-SES•GO 
Objeto: designação da seNidora Danielle Jaques Modesto, CPF: 
012.876.701.-48, Cargo: Gerente. 
Função: Gestora do Contrato nº 03/2017-SES-GO da Clinica 
Médica do Rim - CLIMER 
Processo:201700010002563 
Signatário: ISMAELALEXANDRINO JÚNIOR. Secretário de Estado 
da Saúde. 
Data: 02/12/2019. 

Protocolo 158747 

Portaria Nº 933/2019-GAB/SES-GO - O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5° e 6° da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8° 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferências 
de recursos na modaTídade fundo a fundo. RESOLVE: 
Art. 1° - HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela 
Secretafía Municipal de Santa Cruz de Goiás, cujo objeto é 
custeio hospitalar, por melo do processo nº 201900010042321 e 
DETERMINAR a transferência do recurso pleiteado na modalidade 
fundo a fundo. no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
Parágrafo Único - Cabe à Superintendênda de Gestã.o Integrada -
SGI, a realização dos atos necessàrios para o cumprimento desta 
Portaria, ihclusive no que tan.9e à sua pubílcação. CUMPRA-SE 
e PUBLIQUE-SE. Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA 
SAÚDE, em Goiânia, aos vinte e nove dias do mês de novembro 
de 2019. ISMAELALEXANDRINO JÚNIOR - Secretário de Estado 
da Saúde. 

Protocolo 158753 

Portaria Nº 97 4/2019-GAB/SES-GO - O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE. no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5° e 6° da Lei Estadual n" 17.797/2012 e Art. 8" 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferências 
de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: 
Art. 1° - HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela 
Secretaria Municipal de Santa Isabel, cujo objeto ê uma ambulância, 
por meio do processo nº 201900010039038 e DETERMINAR a 
transferência do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no 
valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). 
Parágrafo único - Cabe à Superintendência de Gestão Integrada -
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SGI, a realização dos atos necessários para o cumprimento desta 
Portaria, inclusive no que tange à sua publícação. CUMPRA-SE e 
PUBLIQUE-SE. Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA 
SAÚDE, em Goiânia .• aos vinte e nove dias do mês de novembro de 
2019. ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR - Secretário de Estado da 
Saúde. 

Protocolo 158754 

Portaria Nº 982/2019-GAB/SES-G0 - 0 SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições le9ais, çonsiderando o 
dlsposto nos Art. 5° e 6° da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8° 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferên
cias de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: Art. 1° 
- HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de Sem1dor Canedo, cujo objeto é para Custeio, por 
meio do processo hº 201900010039273 e DETERMINAR a transfe
rência do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no valor 
total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Parágrafo Único -
Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realtzação 
dos atos necessârios para o cumprimento desta Portaria, inclusive 
no que tange à sua publicação, CUMPRA-SE e PUBLIQUE.SE. 
Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, 
aos 28 dias do mês de novembro de 2019. ISMAELALEXANDRINO 
JÚNIOR - Secretárío de Estado da Saúde. 

Protocolo 158755 

Portaria Nº 973/2019-GAB/SES-GO - O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5° e 6° da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que lrata sobre a instrução processual das transferências 
de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: 
ArL 1" - HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela 
Secretaria Municipal de Córrego do Ouro, cujo objeto a construção 
de uma p iscina, por meio do processo nº 20190001002.4159 e 
DETERMINAR a transferência do recurso pleiteado na modalidade 
fundo a fundo, no valor total de R$ 190.000,00 (cento e noventa 
mil reais). Parágrafo Único - Cabe à Superíntendêncía de Gestão 
Integrada - SGI, a realização dos atos necessários para o 
cumprimento desta Portaria, inclusive no que tange à sua publicação. 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. Gabinete do SECRETARIO DE 
ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, aos vinte e oito dias do mês de 
novembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR --Secretário 
de Estado da Saúde. 

Protocolo 158756 

Portaria Nº 971/2019-GAB/SES-GO- O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5° e 6° da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8° 
do Decreto Estadual n~ 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferências 
de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: 
Art. 1° - HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela 
Secretaria Munlclpal de Bela Vista, cujo objeto um aparelho 
mamógrafo. por meio do processo nº 201900010039158 e 
DETERMINAR a transferê·ncia do recurso pleiteado na modalidade 
fundo a fundo, no valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e dnquanla 
mil reais). 
Parágrafo Único - Cabe á Superintendência de Gestão Integrada -
SGI, a realização dos atos necessários para o cumprimento desta 
Portaria, inclusive no que tange à sua publicação. CUMPRA-SE e 
PUBLIQUE-SE. Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA 
SAÚDE, em Goiânia, aos vlnte e oito dias do mês de novembro de 
2019. ISMAELALEXANDRINO JÚNIOR - Secretário de Estado da 
Saúde. 

Protocolo 158757 

Portaria Nº 857/2019.-GAB/SES,GO, O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5º e 6° da Leí Estadual n~ 17.797/2012 e Art. 8° 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que !rala sobre a instrução processual das transferên-
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do Despacho PA nº 1633/2019, o qual concluiu pela legalidade do 
presente processo nº 201500010018711 . 

Art. 2º. DETl=RMlNAR, por parte da Gerência da Secre
taria-Geral do Gabinete, a publicação desta Portaria, e o envio 
concomitante dos autos, à Corregedoria Setorial, para conhecimento 
da presente decisão, bem como cientificar a Controladoria-Geral do 
Estado e a advogada do servidor, certificando tais diligências nos 
autos; e à Superintendência de Gestão Integrada, para cientificar 
o interessado e promover as devidas anotações no assentamento 
deste. feito isso, arquive-se. 

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, 

em Goiânia, aos 15 dias do mês de janeiro de 2020. 

Ismael Alexandrino 
Secretário de Estado da Saúde 

Portaria de Julgamento de PAD nº 17/2020 - SES 

Protocolo 164260 

JV/ga Processo Administra/No Disciplinar e dã outras pro11idencias. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das. 
atribuições que lhe são legalmente conferidas, e com fulcro nos 
artigos 312 e 316, da lei estadual nº 10.460/88, e no artigo 1°, 
inciso 1, do Decreto estadual nº 9.3IT/19, 

RESOLVE: 

Art. 1". DECLARAR extinta a punibilrdade da transgressão 
disciplinar contida no artigo 37 e artigo 303, inciso LX, da Lei estadual 
nº 10.460/88, supostamente praticada pela servidora Maria Simone 
Rodrigues Erickson, CPF nº 438.411.981-04, estatutária, ocupante 
do cargo de Médico, lotada à época dos fatos no Hospltal Estadual 
Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, face a ocorrência de 
prescrição da ação disciplinar. 

Parágrafo Únfco. A determinação contida no caput deste 
artigo fundamenta-se no Parecer PA nº 1718/2019, aprovado pelo 
Despacho PA nç 1641/2019, de lavra da Procuradoria-Geral do 
Estado, inclusos nos autos de nº 201100010002252. 

Art. 2°. DETERMINAR, por parte da Gerêncra da Secre
taria-Geral do Gabinete, a publicação desta Portaria, e o envio 
concomitante dos autos ã Corregedoria Setorial, para conhecimento 
da presente decisão, bem como cientificar a Controladoría-Ge
ral do Estado, e o advogado da servidora, quanto a conclusão 
deste, certificando- tais diligências nos autos; e à Superintendên
cia de Gestão Integrada, para cientificar a ínteressada e realizar as 
devi.das anotayêes no assentamento desta. 

Art. 3°. EMITIR ato de exoneração, nos termos do artigo 
136, §1°, inciso 11 , alínea "e", da Lei estadual nº 10.460/88, tendo em 
vista a delegação de competência contida no artigo 1°, inciso 1, do 
Decreto estadual nº 9·_377/19. 

PUBLIQUE-SE. Ot -SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, 

em Goíânia, aos 15 dias do mês de janeiro de 2020. 

Ismael Alexandrino 
Secretário de Estado da Saúde 

Protocolo 164262 

EXTRATO DA PORTARIA Nº 1259/2019-SES/GO - DESIGNAÇÃO 
DE GESTOR DOS CONTRATOS N° 73/2019-SESIGO, 
7412019-SES/GO, 75/.2019-SES/GO e 76/2019"SES/GO. Processo 
Nº: 201900010032934. Objeto do Contrato: Aquisições de 
Equipamentos Médicos-Hospitalares para equípar as PolicUnicas 
dos municípios de Goianésia, Quirinópolis, Posse e Santa Terezinha 
de Goiás, . Contratadas: AUDISERVICE • ASSISTÊNCIA DE 
APARELHOS AUDITIVOS EIREU, MEDICALWAY EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA, VITIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
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HOSPITALARES EIRELI e UFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE 
LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA, . Gestor: MARIANA CAMPOS 
GUIMARÃES OUVEIRA, CPF nº 046.588.381-84, . Fundamento: 
lei Federal nº 8.666/1993, arl 67 e Lei Estadual nº 17.928/2012, 
arts. 51/54. Vigência: A partir da data da assinatura (06/01/2020). 
Sígnatário: ISMAELALEXANDRINO JÚNIOR , Secretário de Estado 
da Saúde. 

Prolocolo 164317 

Portaria n• 253/2020 - SES 
Institui, na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, 
normas para solicitação de repasse de recursos financeiros ás 

Organizações Sociais de Saúde a titulo de investimento. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso 
de suas atribuições legais, e Considerando o artigo 9°, §1°, da 
Lei estadual nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005, o qual reza 
que.: Poderá o Poder Público, conforme recomende o interesse 
público, mediante ato fundamentado do Secretârio de Estado ou 
do Presidente da entidade da área afim, a ser ratificado pelo Chefe 
do Executivo, realizar repasse de recursos à organização social, a 
título de investimento, 110 início ou durante a execução do contrato 
de gestão, para ampliação de estruturas físicas jà existentes e 
aquisição de bens móveis complementares de quaJquer natureza 
que se fizerem necessários â prestação dos serviços públicos; 
Considerando cláusulas constantes dos Contratos de Gestão desta 
Pasta, firmados com as Organizações Sociais de Saúde, as quais 
dispõem que: 

1 • Poderá o PARCEIRO PÚBLICO, conforme recomende 
o interesse público, mediante ato fundamento da autoridade 
supervisora da área afim, a ser ratificado pelo Chefe do Executivo. 
al.ém dos. valores mensalmente transferidos, repassar recursos ao 
PARCEIRO PRNADO a título de Jnvestimento, pan;; ampliàção de 
es1ruturas físicas já existentes e aquisição de bens móveis corn
plementaJes de qualquer natureza que se fizerem necessários à 
prestação dos Serviços Públicos objeto deste ajuste. 

li - Os valores atinentes aos inveslimenlos serão 
definidos em procedimento específico, onde serâ pormenorizada a 
necessidade, demonstrada a compatibilidade do preço ao praticado 
no mercado, detalhado o valor e ,o cronograma de repasse, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir, na Secretaria de Estado da Saúde 
de Goiás - SES/ GO, normas para solicitação de repasse de 
recursos financeiros às Organizações Sociais de Saúde a Ululo de 
investimento. 

Art. 2°. Dos participantes da instrução na SES/GO: 
1 • Superlntendêncla de Performance • SUPER. 
li - Superintendência de Gestão Integrada - SGI. 
Ili - Superlntendência de. Tecnologia Inovação e Susten

tabilidade - SUTIS. 

Art. 3°. Do público: Organizações Sociais de Saúde 
que celebraram Contrato de Gestão com o Estado de Goiás, pôr 
inlerrnedio da Secretaria de Estado da Saúde, visando o geren
ciamento, operacionalização e execução das ações e seiviços de 
saúde nas Unidades Assistenciais de Saúde da Rede Própria da 
SES/GO. 

Art. 4° Da documentação necessária: para pleitear 
o repasse de recursos finariceiros a titulo de investimento, a 
Organização Social de Saúde solicitante deverá encaminhar 
expediente oficial à Secretaria de Estado da Saúde, contendo: 

1 - Descrição minuciosa dos bens a serem adquiridos ou 
das obras a serem executadas. 

li - Justificativa fundamentada, demonstrando claramente 
que a ação pleiteada está de acordo com o objeto do Contrato de 
Gestão vigente. 

Ili - No mínimo, três cotações de preços dos bens a serem 
adquiridos ou dos serviços a serem executados, com planilha de
monstrativa de preços por empresa. 
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IV . no caso de solicitação de repasse de recursos 

financeiros a título de investimento para execução de obras de 
reforma ou adequação de estrutura física, além do exigido nos 
incisos 1, li e Ili acima, deverá ser apresentado ainda.: 

a) Projeto Bãsico elaborado de acordo com o estabelecido 
pe1a SES/GO, lnclulndo arquitetura e complementares, e indicando 
todas as intervenções propostas. 

b) Planilha de composição de Benefícios e Despesas 
Indiretas (BOI) detalhada. e que atenda aos requisitos definidos no 
Acórdão nº 2622/2013. TCU-Plenárlo. 

c) Deverão ser adotados na elaboração dos orçamentos 
de referência os custos constantes das Tabelas da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportés (Goinfra) e/ou do Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e fndices da Construção Civil {SINAPI) 
locais e, na ausência destas. apresentando composição de custos 
unitários e cotações de preços que subsidiaram o custo adotado 
em questão. 

d) Composfção dos encargos sociais. mensalistas e 
horlstas, conforme utilizado na elaboração do orçamento. 

e) Memorial de cálculo dos quantitativos lançados 
na planilha de orçamento. Os quantitativos devem estar em 
conformidade com o caderno de Normas e Critérios de Orçamentos 
elaborado pela GOINFRA, disponível no link http://www.goinfra. 
go.gov.br/Normas-e-Criterios-de-Orcamentos/117. 

f) Os orçamentos de referência elaborados devem 
expressar a composição de todos os custos unrtários e suficientes à 
sua precisa identificação. em consonância com o art. 7°, § 2°, inciso 
li. da Leí federal nº 8.666/93. 

g) Deverá constar no cabeçalho da planilha de orçamento 
as tabelas referenciais utilizadas. assim como a fonna de tributação 
da mão de obra utilizada (onerada/d!;lsonerada), devendo ser 
adotada a modalidade que apresente maior vantajosidade à Admi
nistração Póblíca. 

h) Memorial descritivo da obra, assim como cronograma 
fisico~financeiro, ressaltando as eventuais particularidades na 
execução, divisão de serviços por etapas, etc. 

i) Anotaç.ão de Responsabilidade Técnica (ART) pela 
elaboração dos projetos e planilha de orçamento. 

Parágrafo úníco - Excepcionalmente. nos casos em que se 
adotem, no fnteresse da administração, aígum tipo de padronização 
técnica e ou tecnológica para determinados bens e serviços, a 
Organização Social de Saúde solicitante ficará dispensada do 
cumprimento do inciso Ili do caput, cabendo a validação do preço de 
mercado â Secretaria de Estado da Saúde, através de mecanismos 
comparativos de preços. 

Art. 5° Do processo: 
§1º A Organização Social de Saúde solicitante protooola 

expediente oficial Junto à SUPER, que após ciência o encaminha à 
GAOS/SUPER para análise. 

§2º A GAOS/SUPER analisa e avalia, preliminarmente, 
se os documentos apresentados atendem às orientações gerais da 
presente portaria. e se a solicitação se encontra dentro da finalidade 
da presente instrução. 

1 • Se a avaliação for negativa. a GAOS/SUPER retornará 
a documentação encaminhada pela Organização Social de Saúde à 
SUPER, com a justificativa dos motivos da negativa e. se for o caso, 
com a indicação da documentação necessária para a adequada 
instrução processual. 

li - Se a avaliação for positiva e a soHdtação estiver 
integrada (serviços, equipamento, obra e bens móveis permanentes), 
a GAOS/SUPER provrdendará autuação dos processos de forma 
individualizada para cada objeto ou tipo de investimento e os 
encaminharão à SUPER, que providenciará o envio aos departa
mentos pertinentes para análise, avaliação, e emissão de parecer 
técníco sobre a necessidade e qualidade do bem a ser adquirido ou 
do serviço a ser executado, bem como a compatibilidade do preço 
estimado ao praticado no mercado, sendo: 

a) A Gerência de Engenharia. Arquitetura e Manutenção 
- GEAM/SGI - processos referentes a solicitação de repasse de 
recursos financeiros a tftlllo de investimento para execução de obra 
de reforma e adequação de estrutura fisica da unidade de saúde 
e para aquisição de equipamentos e instrumentais médico-hospi
talares. 
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b) A Gerência de Apoio Administrativo e Logístico -
GMUSGI - processos referentes as solidtações de repasses de 
recursos a título de investimento para aqu1stção de bens môvais 
permanentes, exceto equipamentos e instrumentais médico-hospl
ta lares e equipamentos de informática, softwares, infraestrutura e 
outros produtos relacionados à Tecnologia da Informação. 

c) A Superintendência de Tecnologia Inovação e Susten
tabiftdade - SUTIS - processos referentes a sollcifação de repasses 
de recursos financeiros a titulo de Investimento para aquisi.ção de 
equipamentos de informática, softwares, serviços, infraestrutura e 
outros produtos relacionados à Tecnologia da Informação. 

Ili - Diante de parecer negativo da Gerência competente, 
os autos retornarão à SUPER para arquivamento ou sobrestamen
to, atê atendimento da diligência indicada. 

IV - Diante de parecer favorável da Gerência competente. 
os autos retomarão a SUPER que os enviarão a GAOS para 
emissão da Requisição de Despesas e posterior retomo a SUPER 
para assinatura e encaminhamento à SGI para prosse9uimento. 

V • A SGI, por sua vez após análise e avaliação do Supe
rintendente prosseguirá com os autos, providenciando a Deçlaração 
de Adequação Orçamentaria e Financeira, a Programação de 
Desembolso Financeiro (PDF), Autorização Governamental e a 
Nota de Empenho, obedecendo às normas legais de execução 
orçamentária e financeira. 

VI - O cronograma de Repasse Financeiro em se tl'atando 
de obra de reforma ou adequação de estrutura física será feito de 
acordo com o Cronograma de Execução da Obra. que poderá.sofrer 
ajustes, conforme disponibilidade .orçamentária e financeira, e desde 
que apresentadas as medições aprovadas pela GEAM/SGI. Em se 
tratando de aquisição, o repasse ocorrerá logo apôs a emissão 
da Nota de Empenho, conforme dísponibiltdade orçamentária e 
financeira. 

VII - Após emíssão da Nota de Empenho pela SGI. os 
autos deverão retomar à SUPER para que a OrganlZação Social de 
Saúde interessada seja cientificada. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PUBL.IQUE-SE, E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, 
em Goiânia, aos 16 dias do mês de janeiro de 2020. 

Ismael Alexandrino 
Secretário de Estado da Saúde 

Portaria de Julgamento de PAD n• 21/2020 - SES 

Protocolo 164409 

Julga Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são legalmente conferidas. e com fulcro no 
artigo 312, inciso 111, "a", da Lei estadual nº 10.460/88, e no artigo 
1°, inciso 1, do Decreto estadual nº 9.377/19, 

RESOLVE: 

Art. 1º. ABSOLVER o ex-servidor Akira Sado, CPF nº 
260.550.667-34, comissionado, à época dos fatos ocupante do 
cargo de Diretor Geral de Unidade de Saúde Porte 3, lotado no 
tfospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, da 
suposta infração funcional tipíficada no artigo 303, inciso LIV, da Lei 
estadual nº 10.460/88, constanie na Portaria PAD n• 96/2018. 

Parágrafo Único. A determinação contida no caput deste 
artigo fundamenta-se na recomendação da 1 ª Comissão Permanente 
de Processo Adm1nistralivo Disciplinar, conforme Relatóriq Final n° 
49/2019. a qual entendeu que o servidor denunciado não praticou 
os atos descritos na Portaria de instauraçã.o. Ressalta-se que tal 
procedimento foi submetido à análise da Procuradoria-Geral do 
Estado, por meio do Parecer PA nº 1729/2019, que concluiu pela 
legalidade do presente processo nº 201100010007665. 

Art. 2°. DETERMINAR. por parte da Gerência da Secre-
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- Ref.: Contrato de Gestão nº 37 /2019-ses-Go (Hospital Estadual de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira dos Santos- HUTRIN} 

- Complementação do Ofício de substituição do software de gestão hospitalar: Ofício IMED

GO nº 094/2019: Nova Proposta Comercial com Menor Valor 

0 IMEO - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, 

-associação civil sem fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, qualificado pelo Decreto 

Estadual nº 8.150, de 23 de abril de 2014, como Organização Social de Saúde no Estado de 

Goiás, com sede na Rua ltapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 

(CNPJ/MF nº. 19.324.171/0001-02), e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 200, Jardim 

Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF ng 19.324.171/0004-41), neste ato representado pelo 

Diretor Geral do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos -

HUTRIN, que ao final subscreve, vem à presença de V. Exa., em referência ao Ofício IMED-GO 

nº 094/2019 - que trata do reque.rimento para substituição do so~ware de gestão hospitalar 

com espeque na Portaria nº 1046/2019 SES e/e cláusula "7.5" do contrato de gestão acima 

mencionado, informar que, após intensa e firme negociacão com o representante do 

fornecedor de software de gestão hospitalar MV, c.onseguiu uma redução significativa no 

valor da proposta anterioremente apresentada no indigitado Ofício (mais de R$ 

40.000,00) . 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 

Rua 03, n!l 200, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75390-334 
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Com efeito, é a presente para, em substituição à proposta 

disposta no Ofício IMED-GO nQ 094/2019, apresentar, em anexo, nova (e menor) proposta 

para a Solução de Software e Gestão Hospitalar SOUL MV, requerendo que o mesmo, por se 

mostrar manifestamente em opção extremamente mais vantajosa para a Administracão 

Pública, seja, em conjunto com as demais informações e documentos integrantes no aludido 

Ofício, utilizado para deliberação do pleito nele constante. 

Sendo o que me cumpria informar e requerer neste momento, 

e colocando-me, desde já, à disposição de V- Exa. para o que se fizer necessário, envio-lhe 

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

IMED - IN~T~MEDICl~~SENVOLVIMENTO 

(Get~ P?~a J-{f{fftft*' do Hospital Estadual de Urgências de Trindade 
V 

Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN) 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua 03, n!! 200, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75390-334 
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UMA EMPRESA GLOBAL 

PRESENÇA GLOBAL 
• Brasil 
• Angola 
• Colômbia 
• México 
• Chile 
• Panamá 
• Paraguai 
• Peru 
• República Dominicana 
• Uruguai 

UNIDADES REGIONAIS 
(BRASIL) 

• Norte 
Nordeste 

• Centro 
• Minas Gerais 
• Espirita 

Santo 
• Oeste 
• Rio de 

Janeiro 
• São Paulo 
• Paraná 
• Sul 

FÁBRICAS DE 
SOFlWARE 

• Recife (PE) 
• Fortaleza (CE) 
• Teresópolís (RJ) 
• Ribeirão Preto (SP) 
• Cascavel (PR) 
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MAIOR COMUNIDADE DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL 

Mais de 

' 
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Mais de 300 MIL 
internações/mês 
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ESPECIALIZADOS EM 
GESTÃ() DE SAÚDE 
Pontólio completo parn a saúde 

' 
~recnologia para 

inte!lgêrn.t1 
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PIONEIRISIVIO: NOSSO COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO 

1° sistema Desenvolvimento das 
primeiras soluções mobile 

- 1 ª plataforma de gestão 
da saúde 100% web de gestão 

hospitalar integrado - 1 ª unidade de saúde sem papel 
,~ 
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1 ° sistema de 
gestão hospitalar 

100% integrado 
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1 ° PEP nacional 
certificado 

pela SBIS 
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HIMSS 6 
no Brasil 
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1 ° Hospital Digital da 
América Latina 

o 
1 
1 
1 
1 

. , , . ~. ,\ YiMN?-· . 
·s---·-~,_.,... ...... .,..l __ s .. ·-_--....... •,1:; "l ;~ ·fr. ·J ' ~,:í\ 

· ,. ~tl-1!rh"'>1,h1; :t.,~ 
.. ... ~J:.,~ ·. 

llIDRilL™~1~:~R~iIB.~D~~~mmti~1¼~~;~D1~mmtfLUll.WJW~~~~-ID1f2l~~~E~mifü'Hlmifü'!llllât4M1I~ili~ml!íâill 



MERCADO MU~\JDl/.\t DE 
fEMR 

~<· 'A ..... s~,.v. ~ ~-. ',; 

Market share global est imado (sem EUA) 

Cerner 

MV 
Agfa Healthcare 

1 nterSystems 

MEDITECH 
Philips 
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Novos contratos de hospita is 2016 (sem EUA) 

MV 

Agfa Healthcare 
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MELHOR EMR DO MUNDO, NA VISÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS 

EMR Functionality Meeting the N·eeds of 
$ Physicians and 

Ir·1rerf.iystems 
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SOUL MV 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM MELHOR DESEMPENHO E MAIOR MARKET 
SI-IARE DA AMÉRICA LATINA. 
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DADOS DO ORÇAMENTO 

Orçamento n2: 

Nome do Cliente: 

Contato: 

Responsável pelo orçamento: 

Elaborado Por: 

Orçamento validado por: 

Orçamento aprovado por: 

[ - .. ,r. . ·- ........ ·m .. ~ . ,: 1~. - ~. ~~,-
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Brasil - G0-2019 

HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos 

Wagner - IMED 

Ubirajara Lima - Gerente de Contas - MV Centro Oeste 

Ubírajara Lima - Gerente de Contas - MV Centro Oeste 

Luiz Fernando Dovigo - Diretor Regional I MV Centro Oeste 

Robson Catão I Presidente NOX 
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ESCOPO DO PROJETO 

>GESTÃO HOSPITALAR: SOUL MV 
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UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO 
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INVESTIMENTO TOTAL 

Produto 
QTDE 

SOUL MV 65 

Hospedagem em Nuvem com 
Banco de Dados e Suporte de 12 Meses 

OBA e Sustentação 

Licença de Uso 

\'NJfA.'I' i\" i t.< \: , ,i ... ~ •,\1 . ).1 

Valor 
Unitário 

QTDE 
Valor Total HORAS 

3.000,01 195.000,0( 1.5: 

X X X 

Total 195.000,0C 

Implantação 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

240,0• 380.880,0( 

X 12.000,00 

_c9·'31~ ._ , -,.~t'".!'.i\~ ... ·~~.·. · · ..... '· .,,~ : -:·t~fi:.i . . ·.t;~ <. #) 
~, ~)( .. ~......:. f...:..:..... .. 

~

i!!i< ,. , 
1 l J. 

j •' 

:rr1lOX ~NIJV 
" " .. ,.., 

Valor 
Mensal 

Total lQ Ano 

9.620,1 691.320,00 

6.000,1 84.000,CIO 

392.880,0C 15.620,01 775.320,0CI 



DESPESAS 

Transporte - Local de Origem (Consultor)/ Local Destino (Cliente)/ Local Origem 
(Cliente) 

NOX/MV 
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~';Mv 
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NOX/MV 

.... ,,..,.. _ _ _ -.\~-·-· .,,_ .. ______ .. ... ____ ~-·-----~-----·-· .. ,, ....... .,._ ___ ...... ,,.,.~ ... -... --.J- -·~--··-------------------------.¼,.-... ----·-·-~----
Traslado - Localidade da Cont ratante NOX/MV NOX/MV 

[-.--=: .: _-P~~~:~~~~~ --~~~t~o-r-i~~~=~~::~~:~ =~~- ~~~,-~:"---... -.... --=[~~~~.-=--~:.1.~~-·-=~-~~-=-==~:~~ .. 
. Refeição - Valor de R$ 50,00 por dia j NOX/MV NOX/MV 
,__,,,....--._.,., .__, -----.-.· - -~---.. -.------·----~·w-••'"~-,....,..,.._.. . ...,......_,,__.,,_ ._ _ _,, .. _, .. ~,t. · ·---.,·---A~ .... - • _,... __ ,. ____ \o-. ,,0 ,,,., 0 _,,_~,-- . - - .,,_,,_ ¼.~ ., . _,.__ _.,,,.,,,,, ._.,. . ..,_ .. _ · "" 

Estacionamento - R$ 30,00 por dia __ NOX/MV NOX/MV 

t-~=;;t-.ª~~;~;~o~-i~~~~=~~----~::· __ : ~----:~·~··--·~ ~:--.. ~--: =-~---~~-r -=-~:~::~=:=~.-;,~-{-.-~::=·-:_-·: ~:~~--~3 -~;--:}-~~--~-1~ 
Telefonia - R$ 50,00 por mês NOX/MV NOX/MV 

··-- --.... . ·--- ··---...... _ _ _ , _ _.,.,,. --,~----· AA">"I - -...-... • .,.._..,_ .. _ ___ _ .., _____ ., ...... ---· . ··-·-........ , .. ---.. -, .... _,._,,,. ____ ·- .., .... ~,._.,-,,., __ ..., ..... ,. _ _.. .. __ ~ .. _., ___ 'l',pW.¼_, _ __._,. .. - -.-... --. ...... ...... ,.._ ... ~ ------·· ... --,.--... --..... ... . . - .. .. 

Nota: Quando utilização de veículo próprio para Transporte e/ou Traslado, o valor do KM rodado praticado é de R$ 0,85. 
!...-·~·---··-- ----···- ·· ··· --- ----------·--··"···----------···· ·---------·-- ·------·-·--- ----- --·--·-·-- ' ·- ·-·····-· ------·-·---·-··~-- -



FORMA DE PAGAMENTO ;n· o·.-· .~ mm i, .. .. .. .. ~ · ~ 1)1 ur:111V 
.. :.~:-:,,,, .. ;_· ' .~: 

• Licença de Uso - Pagamento em parcela única após a entrega das Licenças 
• Manutenção - Pagamento mensal a primeira 30 dias após a entrega das Licenças 
• Serviços - Pagamento mensal de acordo com a produção efetiva 
• Nuvem e BD - Implantação Pagamento em parcela única na assinatura do 

contrato, mensal a primeira 30 dias após a entrega das Licenças 



FORA DO ESCOPO ~IWV 

I· 

Custeio mensal como protocolos de mercado que são licenciados por terceiros como Manchester, Nanda, etc. 

Equipamentos, servidores, estações de trabalho, periféricos e certificados digitais dos profissionais. 
·-·-----, .... ._.,, •• _____ ,. _ __ "' __ ,._ _________________ .., _____ ._,. _________ ,_~ ..... ___ , ___ , __ .. ,.,_,._.,,.,.. • .__ .. _ _ , . .. -....,.,,..,_ ....... _ . .... -._ __ .. _, _ _ .• _,. __ .,.. .. ____ i., .. _.. _ _ _ _ ~·- ·---~-------.. --.. ... ,....,.,,_.' 
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REAJUSTES no-·~· .. ·· 1 .. 1 • •• 

. • . ·;,,' 1 · ·.1 ·~, 1 • ,:... 

Os preços dos produtos e serviços mencionados na presente proposta serão corrigidos automaticamente e anualmente 
pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro que vier a substituí-lo tendo como data base a assinatura desta. 

IMPOSTOS 

Todos os valores apresentados estão sem os Impostos inclusos. 

CONFIDENCIALIDADE 

As informações contidas neste documento são de propriedade da MV, sendo sua duplicação permitida apenas para uso 
interno do cliente, não podendo ser utilizada como fonte de informações a terceiros. Da mesma forma, todas as informações 
fornecidas pelo cliente à MV não deverão ser divulgadas, salvo em caso de autorização por escrito de ambas as partes. 

VALIDADE 
Este or,çamento é válido por 30 (trinta) dias a partir de sua emissão, invalidando orçamentos anteriores 

~MV 
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TERMO DE ACEITE A#}j,_)~.:-

ln~~-. . .,. ~MV 
·;; - :+;1+,, -... t': •\ 

Estamos de acordo com os termos deste orçamento: 

E damos o aceite à mesma para que sejam emitidos o termo de contratação e o devido faturamento. 

1 - ·------·--------------- --··---_...,....., _____ .. _____________ .. _ __, _____ .... __ ._ Recife, 30 de Dezembro de 2019. 
--~-... --.. ---... - ··- ·----..... ------· _,._, ______ ,. __ ,. --1 

Robson Catão 
Presidente 

NOX TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
Distribuidor Autorizado MV 

HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade 
Walda Ferreira dos Santos 
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St!!c.ret;;.1j,a. dê 
Estado da 

Sõ:áde 

Oficio Circular nº 66/2020 - SES 

Às Organizações Sociais 

ESTADO DE GOTÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

GOIÂNIA, 18 de fevereiro de 2020. 

Associação Goiana de Integralização e Reabilitação/ AGIR - CRER/HDS/HUGOL 

Fundação Universitária Evangélica/FUNEV - HUANA 

Instituto de Medicina, Estudos e Desenvo1vimento-Uv1ED/HUTRIN 

Instituto Nacjona] de Tecnologia e Saúde/INTS - HUGO 

Instituto Sócrates Gnanaes/ISG - HDT/CO:NTIOMÍNIO SOLIDARIEDADE 

Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar/IBGH - HEELJ/HURSO/HEJA 

Associação Comunidade Luz da Vida - CREDEQ 

Instinito de Gestão e Humanização/IGH - HMI/HUAPA/HEMNSL 

Assm1to: Implementação da Portaria nº 1046/2019 

Prezadas Organizações, 

Ao cumprimentá-las, informamos que os pedidos de investimentos para implementação 
da Portaria nº 1046/2019 SES GO foram autorizados nos moldes e valores aprovados pela 
Superintendência de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade-SUTIS, e já se encontram na 
Superintendência de Gestão Integrada-SGT para a emissão da doclunentação orçamentário-financeira 
pertinente, com subsequente liberação do recurso. 

Portanto, as Orga11izações Sociais já podem iniciar as tratativas de contratação, nos 
moldes da aprovação da SUTIS. 

Atenciosamente, 

https://sei .go .gov. br/sei/controlador .php?acao=documento _imprimir_ web&acao _ otigem=arvore _ visualiza r&id _ documento=-14998624&infra _siste. . . 1 /2 



18/02/2020 SEI/GOVERNADOR IA - 000011624351 • Oficio Circular 

:. ;1~~ - ~ j Doc~nento assinado eletronic~mente por ~FAELA TRONCHA. CAMARGO, Superintendente 
t ~=!~ ffi § Intermo (a), em 18/02/2020, as 11 :30, confonne art. 2º, § 2º, Ili, ''b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, 1, 
~ e:e.:ronicà , do Decreto nº 8.808/2016. 

~. 'tt.::r ,.. . .,. l!l ;/'·?ÊI@~;.;. A autent~cidade do do~umento pode ser conferida no site 
~i.~.j~"\:-:=m~·: http://se1.go.g0v.br/sei/co11trolador _ externo.php? 
~~,~::,-,:~ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=l info1mando o código verificador 
~~~:~-- . ~ 000011624351 e o código CRC AOA4EDFB. 
L!J k't! •.;:..,~ .. 

SUPERil'tTENDÊNClA DE PERFORMANCE 
RUA SC l 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - CEP 74860-270 - GOIÂJ'ifA - GO . GAOS 
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Referência: Processo nº 2020000 l 0007096 SEI 000011624351 
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ANEXO Ili 

ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇOS SLA 

IÇOS fSU\- SER\IIEE LEVEI.. AJ 

Os serviços de Suporte Técnico deverão atender o Acordo de Níveis de Serviços para 

a solução de problemas reportados pela CONTRATANTE. Os problemas serão 

categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da solução e a 

expectativa de prazo máximo de atendimento, segundo a tabela a seguir: 

Nível 
eonçejt(l 

Sistema Integrado de Gestão 

4 Saúde em condições de 

funcionamento 72 120 

Problema que não afete o 

3 
funcionamento ao sistema 

de Gestão de Saúde 

48 96 

Problema que gere restrições ao 

2 pleno funcionamento ao sistema 

integrado de Gestão de Saúde 8 72 

Problema grave, 

1 prejudicando o 

funcionamento do Sistema 4 24 




