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Requisito funcional imprescindível ao software Item 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 
O objeto deste Termo de Referência é a contratação de serviços de instalação, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico de 

sistema de gerenciamento para o Instituto de Saúde do Servidores de Gravataí - ISSEG, conforme detalhamento descrito a seguir. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 
A presente Contratação justifica-se na necessidade de manter informatizados todos os processos relacionados ao ISSEG, proporcionando 

otimização, eficiência e controle aos processos relativos ao Instituto, além de maior eficiência gerencial e melhor atendimento aos associados. O 
atual Sistema é fornecido através de Contrato que não pode mais ser renovado, sendo assim necessária a realização de nova licitação. 

A solução atenderá as necessidades de gestão e planejamento relativos aos serviços de assistência à saúde, proporcionando confiabilidade 
aos dados cadastrais, a informatização de autorizações de procedimentos, exames e consultas através de portal de acesso à credenciados, 
associados e servidores, bem como o acompanhamento dos serviços realizados e o seu faturamento, proporcionado eficiência e a eficácia na 
gestão. 

O portal (sistema) deverá possibilitar o acesso ao prestador de serviços (credenciados), de modo que não seja necessário o 
comparecimento do beneficiário na sede do ISSEG para autorização de procedimentos. Todo o processo de autorização de procedimentos deverá 
ser realizado por meio Portal (Sistema). Tal exigência permite agilidade dos processos, facilita o atendimento aos associados, evita custos com 
recursos humanos (servidores) para atendimento presencial. 

 
3. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 

 
O objeto será contratado através da modalidade licitatória PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, instituído pela Lei nº. 

10.520/02, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 18.007/2020 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93. 
 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 
4.1. Do Objeto: É objeto múltiplo da presente licitação: 
4.1.1. a contratação, sob a modalidade de locação mensal, do licenciamento do direito de uso de sistema integrado (ERP) para gestão do 

Instituto de Saúde dos Servidores de Gravataí; 
4.1.2. a prestação dos serviços de implantação, manutenção e suporte à utilização desse sistema; 
4.1.3. a prestação dos serviços de hospedagem desse sistema em nuvem, com garantia de acesso aos usuários autorizados pelo ISSEG; 
4.1.4. a prestação dos serviços de gerenciamento completo do sistema, incluindo fornecimento de Sistema Operacional, Banco de Dados, 

Antivírus e Firewall devidamente licenciados, de acordo com as funcionalidades e exigências constantes neste Edital e abrangendo todas as 
seguintes atividades; 

4.1.5. Implantação do sistema em nuvem, com disponibilização e garantia de acesso aos usuários autorizados pelo ISSEG, incluindo: 
4.1.5.1. customização do sistema para atendimento dos requisitos exigidos neste Termo de Referência; 
4.1.5.2. migração dos dados atuais; 
4.1.5.3. treinamentos aos usuários; e, 
4.1.5.4. operação assistida in loco aos funcionários do ISSEG. 
4.1.6. Hospedagem dos servidores em Data Center de alta disponibilidade, em nuvem, sem a necessidade de instalação de softwares na 

estação cliente, garantindo: 
4.1.6.1. todas as licenças dos softwares de banco de dados, sistema operacional e antivírus necessárias para os servidores em nuvem; 
4.1.6.2. desempenho ideal e alta disponibilidade; 
4.1.6.3. garantia de no mínimo 99,5% (noventa e nove virgula cinco) de disponibilidade do serviço prestado. 
4.1.6.4. escalabilidade: disponibilização de recursos sem necessidade de interromper a utilização do sistema; 
4.1.6.5. atualização do sistema; 
4.1.6.6. resposta à auditoria externa sobre os serviços prestados; 
4.1.6.7. acesso a softwares de terceiros quando necessário para a exportação de dados do sistema; 
4.1.7. Realização de backup em nuvem, sendo: 
4.1.7.1. dados replicados, garantindo disponibilidade em caso de desastre; e, 
4.1.7.2. garantia da integridade dos dados. 
4.1.8. Administração do banco de dados, incluindo: 
4.1.8.1. otimizações e resolução de gargalos (tuning); 
4.1.8.2. criação, implantação e manutenção da política de segurança; e, 
4.1.8.3. aplicação de patches e atualizações. 
4.1.9. Atualizações do sistema; e, 
4.1.10. Manutenção e suporte à utilização do sistema. 

 
4.1.11. São as funcionalidades: 

 
A - Requisitos Imprescindíveis: 
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1 Interface WEB de autorização (integrada e nativa). 

2 Portal web e aplicativo para dispositivos móveis (Smartphones e tablets) para que o associado pesquise a rede credenciada. 

3 Portal Web para os credenciados lançarem as contas médicas e odontológicas. 

4 Hospedagem em nuvem. 
 

B - Requisitos de infraestrutura (hardware, softwares de terceiros e serviços): 
 

 HOSPEDAGEM EM NUVEM 

1 Hospedagem dos servidores em Data Center de alta disponibilidade, em nuvem, sem a necessidade de instalação de softwares na estação 
cliente, garantindo: 

 

 todas as licenças dos softwares de banco de dados, sistema operacional e antivírus necessárias para os servidores em nuvem; 

 desempenho ideal e alta disponibilidade; 

 garantia de no mínimo 99,5% (noventa e nove vírgula cinco) de disponibilidade do serviço prestado. 

escalabilidade: disponibilização de recursos sem necessidade de interromper a utilização do sistema; 

 atualização do sistema; 

 resposta à auditoria externa sobre os serviços prestados; 

 BACKUP EM NUVEM 

2 Realização de backup em nuvem, sendo: 
 

 dados replicados, garantindo disponibilidade em caso de desastre; e, 

 garantia da integridade dos dados. 

 ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

3 Criação, implantação e manutenção da política de segurança; 

4 Otimizações e resolução de Gargalos (tuning); 

5 Aplicação de patches e atualizações. 
 CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 

6 Garantia de no mínimo 99,5% (noventa e nove virgula cinco) de disponibilidade do serviço prestado. 

7 A arquitetura permite escalabilidade dos servidores de aplicação e WEB, se adequando ao aumento de demanda sem necessidade de 
interrupção dos serviços. 

8 Garantia da integridade dos backups. 
 SEGURANÇA 

9 A política de senhas deve ter as seguintes restrições: 

 No mínimo 7 caracteres; 

 Deve possuir pelo menos 3 dos 4 requisitos abaixo: 

 
- Letra maiúscula entre A e Z 
- Letra minúscula entra a e z 
- Número (0 a 9) 
- Caractere especial (por exemplo, !@#$%) 

10 As conexões ao ambiente devem ser criptografadas (128bits) e contidas em canal seguro (SSL). 
 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DE TERCEIROS 

11 Fornecer todas as licenças de softwares de terceiros necessárias para o perfeito funcionamento do ambiente. 

12 Aplicação de patches, correções e atualizações de todo o ambiente. 

 
C – Funcionalidades Requeridas 

Portal WEB de gerenciamento e operacionalização de informações do Sistema ISSEG 
 

O sistema deverá possuir como requisitos mínimos as seguintes funcionalidades, atributos de cadastro e requisitos de sistema: 
Este sistema deverá ser desenvolvido integralmente na forma de um portal WEB, permitindo o acesso a todas as funcionalidades, por meio 

de usuário e senha, pelos associados, credenciados e servidores. 
O sistema atual de saúde utilizado pelo ISSEG é desenvolvido em uma plataforma Desktop, a contratada deverá migrá-lo para a plataforma 

WEB. Além disso, o banco de dados encontra- se no servidor interno (Físico) do Instituto, a contratada deverá migrá- lo, com as devidas alterações 
para o servidor de Hospedagem WEB, sem prejuízo ou perda de dados. 

O banco de dados atual do sistema WEB de credenciados deverá ser importado com todos os dados sem prejuízo ou perda de informações. 
 

1. Módulo cadastro do associado: Este módulo será responsável pelo cadastro e manutenção dos registros dos associados e seus 
dependentes. Nesse módulo deverá ser possível consultar além dos dados do associado, informações sobre as licenças, procedimentos realizados, 
descontos de coparticipação cobrados e alterações cadastrais pertinentes. De maneira geral, esse módulo deverá possuir os seguintes requisitos: 

1.1. Prever que o cadastro comporte as seguintes informações: Código, família, nome, endereço completo, e- mail, telefones, estado civil, 
CPF, RG, órgão emissor do RG, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, sexo, entidade de vinculação, cargo(s) do associado junto 
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às entidades de vinculação, carga horária, número(s) da(s) folha(s) de pagamento(s), número da folha de pagamento junto ao ISSEG, 
informações salariais do associado, limite de desconto de coparticipação mensal, saldo devedor de coparticipação, crédito de 
coparticipação, observações gerais sobre o associado, possibilidade de vinculação de uma imagem (foto) do associado, situação do 
associado (Ativo ou Associado Bloqueado) e lotação do funcionário. 
1.1.1. As informações salariais deverão ser registradas mês a mês, para possibilitar a geração de dados para o Cálculo Atuarial e pela gestão 
do ISSEG. 
1.2. Possibilitar realização de novos cadastros e/ou alteração de dados já cadastrados dos dependentes do associado. Cada dependente 
deverá conter como informações cadastrais, o nome, tipo de dependência, data de nascimento, status do dependente (ativo/inativo), sexo, 
foto, observações gerais e opção para definir uma eventual validade para usufruir dos serviços do ISSEG. 
1.2.1. O cadastro de segurado desvinculado anteriormente, não deverá possibilitar a criação de novo cadastro, informando que o CPF já 
está cadastrado em outro associado para evitar o cadastro em duplicidade de mesmo associado com vínculo ativo. 
1.2.2. O retorno de segurado desvinculado deverá registrar a data do início do novo vínculo para fins atuariais e de gestão. 
1.3. Possibilitar cadastrar e modificar licenças vinculadas ao associado. Cada licença deverá conter uma descrição do tipo da licença, data 

de início e data de término da mesma. 
1.4. Selecionar e possibilitar a visualização de procedimentos realizados pelo associado e seus dependentes, devendo ser listadas, pelo 

menos, a data da realização, o nome do paciente que utilizou, o código, a descrição, o valor, o valor adicional, o valor de glosa, o valor da 
coparticipação e o prestador de serviço. O sistema deverá possibilitar a exportação desses dados de atendimento em planilhas de cálculo (XLS ou 
XLSX). 

1.5. Possibilitar a seleção do associado e visualização do relatório dos descontos de coparticipação realizados pelo mesmo. Neste relatório 
deverá constar o mês de competência do desconto, informações referentes ao saldo anterior do associado, cobrança da coparticipação do mês de 
vigência, o limite máximo de desconto mensal, quantidade de atendimentos realizados no mês de competência, soma dos valores dos 
atendimentos do mês de competência, soma dos valores cobrados integrais do associado no mês de competência, ou informações que apresentem 
dados desta natureza. 

1.6. Deverá ser possível realizar a impressão da carteirinha do associado e seus dependentes, tanto para impressoras que possibilitem a 
impressão através do modo jato de tinta e laser, quanto para a impressora de cartões em PVC. 

1.6.1. O sistema deverá gravar os dados do associado em um cartão de chip de identificação para verificação no credenciado. 
1.6.2. O associado digitará sua senha para validação. 
1.7. Possibilitar a pesquisa de associados pelo menos pelos seguintes critérios: CPF, Código do associado, nome do associado, situação 

funcional específica, status do associado e nome de seu dependente. O sistema deverá listar os associados e dependentes desses associados. 
1.8. Com base na pesquisa realizada pelo item 1.7, deverá ser possível gerar os relatórios contidos nos itens 1.8.1 a 1.8.3. 
1.8.1. Listagem dos associados pesquisados contendo matrícula, nome, RG, CPF, data de admissão, data de nascimento, nome da mãe, 

telefone e e- mail. Possibilitando a seleção dos campos do relatório. 
1.8.2. Listagem dos associados pesquisados contendo matrícula, nome e CPF. 
1.8.3. Listagem dos associados pesquisados contendo todas as informações cadastrais do associado e de seus dependentes. 
1.9. Prever o cadastro, manutenção, pesquisa e impressão de/outras subinformações que fazem parte do cadastro de associado. Quais 

sejam: 
1.9.1. Lotação do funcionário: possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas à lotação do funcionário; possibilitar compor 

informações sobre o código e local de lotação do associado. 
1.9.1.1. Pesquisar a lotação do funcionário pelo CPF, código e nome iniciando ou contendo uma palavra-chave. O resultado encontrado na 

pesquisa deverá ser apresentado em forma de lista, contendo o código e local de lotação do associado. 
1.9.1.2. Sobre a consulta no item 1.9.1.1 deverá ser possível alterar dados, visualizar dados, remover ou realizar uma impressão de todos os 

dados contidos na listagem da tela. 
1.9.2. Situação funcional do servidor: Possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas à situação funcional do servidor que deverá 

ser vinculada a cada matrícula do servidor. De acordo com a situação funcional de cada matrícula o sistema deverá realizar algumas validações: 
• Informar de forma obrigatória uma data de validade para usufruir dos benefícios do sistema ISSEG; 
• Necessidade de informar o grau de parentesco ao cadastrar um associado; 
• Definição da situação: alterar o status do associado para bloqueado ou não. 
1.9.3. Tipo de dependência: Possibilitar alteração e cadastramento de informações relacionadas ao tipo de dependência em relação ao 

associado, devendo ser possível especificar um nome para o tipo de dependência. Esse tipo de dependência deverá conter configurações que 
poderão ser aplicadas ao associado. São elas: 

 Bloqueio automático do dependente que estiver acima do limite de idade estabelecido na legislação. 

 Bloqueio obrigatório do dependente que estiver associado ao titular bloqueado. 

 Bloqueio manual por solicitação do titular. 

 Possiblidade de desbloqueio, permanecendo o registro do período de bloqueio. 

 
Todos os itens dos subcadastros apresentados no tópico 1.9 deverão possuir regras de pesquisa e relatórios que possam ser impressos e ou 

exportados para planilhas de cálculo (XLS ou XLSX). 
1.9.4. Deverão ser criados os campos - Data de carências (Data de adesão no cadastro de dependente), data de carência (Exibição no portal 
do ISSEG para visualização do credenciado e para visualização do funcionário do ISSEG igualmente), os códigos de procedimentos 
informados pelo ISSEG deverão ser vinculados ao período de carência. 
Prazos de carência: 
1. Internação 06 meses. 
2. Gestante 300 dias. 
3. Cirurgias eletivas 06 meses. 
4. Exames de alto custo 06 meses, códigos. 
5. Doenças preexistentes 02 anos. 
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1.9.4.1. O Portal Sistema ISSEG deverá calcular automaticamente o período de carência, exibindo esta informação no próprio sistema 

para o funcionário e credenciado. Portanto, bloqueando o lançamento, pois o segurado está em período de carência. Isso 

evitará lançamentos indevidos de pessoas que estão no período de carência. 

1.9.4.2. Exames de alto custo, exibir campo para seleção no Portal do sistema do ISSEG com exames de alto custo, bloqueando e 

impossibilitando o lançamento no portal para o credenciado de acordo com os códigos a ser informados. 

1.9.4.3 Doenças preexistentes, campo com data, para cálculo dos dois anos de carência, o sistema deverá permitir ao usuário inserir a 

doença preexistente via texto pois seria inviável inserir todas as doenças possíveis. Atualizando o dado no Portal Sistema ISSEG, 

o portal deve impossibilitar a clínica credenciada efetuar o lançamento. 

 
2. Módulo cadastro de prestador de serviço: Este módulo deverá possibilitar a realização do cadastro e a manutenção dos dados 

cadastrais dos prestadores de serviços, além de operações de consulta e impressão de dados que estão sendo especificados nos itens que seguem. 
De maneira geral o módulo de cadastro de prestadores de serviços deverá possuir os seguintes requisitos: 

2.1. Armazenar informações sobre os dados cadastrais dos prestadores de serviços: Código, nome, tipo de inscrição (físico ou jurídico), 
status do prestador de serviço (ativo ou bloqueado), endereço completo, CPF ou CNPJ, telefones, e-mail(s), tipo ou especialidade (tabela com 
especificação de tipos), dados de conta bancária (banco, agência e conta corrente), número do contrato junto ao ISSEG, data do contrato, tipo de 
credenciado (classificação de credenciados junto ao instituto) e o tipo de folha em que o prestador de serviço estará vinculado (folha física e 
jurídica), informar se haverá cobrança de coparticipação no estabelecimento. 

 No caso de pessoa física deverá ser previsto, o percentual para base de desconto de ISS, IRRF, INSS a ser adotado, número de 

identificação do trabalhador (PIS, PASEP, NIT, CAEPF), código Brasileiro de ocupação (CBO), categoria do trabalhador conforme 

tabela do eSocial, categoria do trabalhador conforme tabela do FGTS/SEFIP e código de ocorrência conforme GFIP, Registro no 

Conselho da Categoria e especialidade. 

 No caso de pessoa jurídica, deverá ser informado o status de contribuição para o Imposto de Renda 

(Contribuinte/Filantrópico/Não contribuinte/Simples Nacional), o percentual para base de desconto de ISS, IRRF 

 Lista com os profissionais que atenderão pela entidade com o nome do profissional, o número de registro do conselho 

profissional, a especialidade e o CBO. 

 Lista com indicação de dados de estabelecimentos vinculados (nome clínica, rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, 

complemento, telefones, especialidade, tipo de estabelecimento, site e redes sociais. 

o Os profissionais deverão ser relacionados aos estabelecimentos vinculados. 

 Deverá ainda prever usuário e senha para acesso ao portal do prestador de serviço. 

 Deverá identificar o estabelecimento principal para registro do faturamento no caso de credenciado que possua mais de um 

estabelecimento. 

 Os estabelecimentos não identificados como principal não deverão ser habilitados para o registro de faturamento. 

 
2.2. Pesquisar os prestadores de serviços pelos seguintes critérios: CPF/CNPJ, Código, nome, especialidade, tipo de prestador e tipo de 

folha que o prestador está vinculado. Definido o critério de pesquisa, o sistema deverá listar em tela uma relação de prestadores a qual deverá 
possibilitar alterações cadastrais em qualquer prestador de serviço selecionado. 

2.3. Tendo como resultado da pesquisa realizada no item 2.2 o sistema deverá possibilitar que sejam gerados os relatórios, em PDF e em 
Planilhas de cálculo (XLS e XLSX): 

2.3.1. Listagem contendo o código do prestador de serviço, tipo, nome, telefone e e- mail. A lista gerada poderá ser ordenada por qualquer 
um destes campos. 

2.3.2. Listagem contendo todas as informações cadastrais dos prestadores citada no item. 
2.3.3. Deverá ser possível gerar mala direta dos endereços dos prestadores para envio de correspondência. 
2.4. Possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas à classificação de prestador de serviço, possibilitando compor informações 

sobre o código e nome da classificação de prestador de serviço. 
2.5. Ao selecionar um prestador de serviço deverá ser possível, visualizar a relação de faturamento de meses anteriores desse prestador. 

Esta relação deverá ser gerada em forma tabular, contendo o mês de competência, código de faturamento e valor faturado. Deverá ser possível a 
geração da impressão dessas informações. 

3. Módulo de Procedimentos médicos e odontológicos: Este módulo deverá possibilitar a realização de operações de cadastro e 
manutenção dos dados dos procedimentos que o ISSEG disponibiliza para seus associados. Sendo subdividido em 3 partes: 1- Grupo e subgrupo em 
que o procedimento está vinculado; 2- Porte de Procedimento; 3- Cadastro de procedimento. 

3.1. Grupo de procedimentos: Deverá possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas ao grupo e subgrupo de procedimentos, 
como: código do grupo, nome do grupo, quantidade máxima de autorizações mensais e/ou anuais que podem ser permitidas a esse grupo, bem 
como a quantidade de autorizações permitidas por segurado. 

3.2. Porte: Possibilitar alteração e cadastramento de informações relacionadas ao porte de procedimento que será composto de um 
código, nome do porte de procedimento, valor da hora, valor de custo, valor do filme, medicamentos, materiais utilizados e grupo de procedimento 
vinculado e coparticipação. Esses valores servirão de base para compor o valor final do procedimento, que será aplicado aos procedimentos quando 
da geração da cobrança e o período de vigência a que se refere. 

 
3.3. Cadastro de procedimentos: Possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas ao procedimento como código do procedimento, 

descrição do procedimento, porte, tipo de agrupamento para geração da folha (consulta/exame/procedimento/internação/faltas), quantidade de 
horas para realização do procedimento, quantidade de custo para realização do procedimento, quantidade de coeficiente de filme para realização 
do procedimento. Com base nas quantidades informadas e valor unitário de cada uma (originária do tipo de procedimento – 3.2) o sistema deverá 
calcular o total do procedimento. Esse cadastro deverá possui algumas regras que regem o regimento de atendimento do Sistema ISSEG Saúde: 
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• Especificar a quantidade e limite de tempo para utilização de um determinado procedimento e ou exame. (exemplo 2 
procedimentos/exames a cada 6 meses) 

• Especificar se o respectivo procedimento sugere a glosa automática ao ser lançado para um paciente 
• Especificar o limite de dias que o procedimento/exame possa ser realizado em um credenciado em relação a um paciente. 
• Especificar um limite de idade para realização do procedimento/exame possa ser realizado em um paciente. 
• Especificar se o procedimento/exame deve solicitar um número de dente do paciente quando for lançado para o mesmo. 
• Especificar se o procedimento/exame deve solicitar o quadrante ou semi/arcada quando lançado para um paciente. 
• Especificar se o procedimento/exame deve solicitar a arcada ou semi/arcada quando lançado para um paciente. 
Faça-se aqui uma consideração relacionada às regras vinculadas ao Sistema ISSEG, onde deverá ser possível realizar o acúmulo de regras de 

forma que o procedimento possua nenhuma ou várias regras vinculadas. 
Todos os itens dos subcadastros apresentados no tópico 3 deverão possuir regras de pesquisa e relatórios que possam ser impressos e ou 

exportados para planilhas de cálculo (XLS e XLSX). 
4. Módulo de cadastros auxiliares: Este módulo deverá possibilitar cadastros auxiliares de informações que serão utilizadas como subsídio 

na execução de/outras rotinas. Os cadastros estão compostos de: 
4.1. Estado civil: deverá possibilitar alterar, cadastrar e compor informações relacionadas ao estado civil do associado. 
4.1.1. Pesquisar o estado civil pelo nome que inicie ou contenha uma palavra-chave. O resultado encontrado na pesquisa deverá ser 

apresentado em forma de lista, contendo o estado civil. A lista gerada poderá ser ordenada por qualquer campo existente na mesma. 
4.1.2. Na pesquisa do item 4.1.1 deverá ser possível a alteração, visualização dos dados, bem como a remoção ou impressão de todos os 

dados contidos na listagem de tela. 
4.2. Cidade: Tabela com os dados importados de identificação do IBGE. 
4.2.1. Pesquisar uma cidade pelo seu código, nome que inicie ou contenha uma palavra-chave. O resultado encontrado deverá ser 

apresentado em forma de lista, contendo o código, nome e estado na pesquisa. A lista gerada poderá ser ordenada por qualquer campo existente 
na mesma. 

4.3. Coparticipação: possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas ao percentual de desconto de coparticipação financeira, até o 
limite definido por evento/procedimento/ciclo, que será aplicado aos associados quando da geração da cobrança e o período de vigência a que se 
refere. 

4.3.1. Pesquisar os descontos aplicados à coparticipação pelo código gerado, ou pelo intervalo inicial maior do que um valor especificado, 
ou intervalo final menor do que um valor especificado. O resultado encontrado deverá ser apresentado em forma de lista, contendo o código, valor 
inicial, valor final, percentual e limite mensal de desconto. A lista gerada poderá ser ordenada por qualquer campo existente nesta. 

4.4. Imposto de Renda (IR), ISS, INSS: Possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas aos percentuais de desconto de impostos e 
contribuições, que serão aplicados ao faturamento dos prestadores de serviços. Deverá ser possível compor informações sobre o intervalo inicial e 
final de valores que se aplica ao percentual, o percentual de desconto e o valor do redutor que poderá ser aplicado ao gerar o pagamento ao 
prestador. 

4.4.1. Pesquisar os descontos aplicados a título de imposto de renda, ISS, INSS, o resultado encontrado na pesquisa deverá ser apresentado 
em forma de lista, contendo o código, valor inicial, valor final, percentual e valor de redução. 

4.4.2. Na pesquisa do item 4.4.1 deverá ser possível alterar ou visualizar os dados, bem como a remoção ou realização a impressão de 
todos os dados contidos na listagem de tela. 

4.5. Competência: possibilitar alterar e cadastrar informações relacionadas à competência que será formada pelo mês e pelo ano, além da 
data inicial e data final e status (ativo/inativo). 

4.5.1. Pesquisar uma competência, pelo intervalo de datas, status, código, pelo nome que inicie ou contenha uma palavra-chave. O 
resultado encontrado deverá ser apresentado em forma de lista, contendo o código descrição da competência, data de início e data final. A lista 
gerada poderá ser ordenada por qualquer campo existente nesta. 

4.5.2. Na pesquisa do item 4.5.1 deverá ser possível alterar ou visualizar os dados, bem como a remoção ou a impressão de todos os dados 
contidos na listagem de tela. 

5. Módulo de autorização de Procedimento/Exame: Este módulo servirá para que sejam visualizadas, cadastradas e/ou alteradas 
informações referentes às autorizações de procedimentos e exames para os associados e seus dependentes. A interface deverá listar as últimas 
autorizações (em um período de 30 dias), possibilitando filtrar por um período de tempo em que foram realizadas as autorizações, um grupo de 
autorizações e/ou a forma como a autorização foi realizada (autorizada no ISSEG ou efetuada na Web). 

5.1. Para solicitar uma nova autorização deverá ocorrer o seguinte processo: deverá ser informado o número da matrícula do associado 
e/ou dependente; o sistema deverá buscar os dados cadastrais deste; em seguida deverá ser informado o procedimento, o histórico geral deste 
procedimento nos últimos 365 dias, e todas as autorizações realizadas pelo associado que possuam o mesmo grupo da autorização selecionada. 
Deverá possibilitar a informação relacionada a laudos e exames apresentados bem como a sua validade. 

5.2. Informado o paciente e o procedimento deverão ocorrer as verificações relacionadas às regras especificadas no cadastro de 
procedimento. Caso o procedimento em questão viole uma das regras (item 3.3), o sistema deverá solicitar a liberação de autorização de 
procedimento/exame. Caso liberado, o sistema gerará um código de liberação do mesmo, que poderá ser utilizado pelo credenciado para inserção 
do mesmo em seu lançamento de registros de procedimentos e ou exames executados por este. 

5.3. O sistema deverá apresentar ao usuário que irá autorizar o procedimento, se o segurado está em período de carência. 
6. Módulo registro de procedimentos: Este módulo tem por objetivo realizar o processo de registro de procedimentos realizados. De 

forma geral o módulo de registro deverá possuir os seguintes requisitos: 
6.1. Deverá ser previsto que o cadastro de registro de procedimentos comporte as seguintes informações: código, competência, data 

inicial, data final da competência selecionada, prestador de serviço que executou o procedimento, lançamento de todos os procedimentos 
ocorridos no registro informado e totalizadores destes procedimentos, bem como: quantidade de consultas, exames, procedimentos, 
medicamentos e materiais, internações, faltas, valor total de consultas, de exames, de procedimentos, de materiais e medicamentos, de 
internações, de faltas, de glosa e o total geral registrado. 

6.2. Para cada procedimento lançado deverá ser informado: especificação do procedimento realizado, nome do associado/dependente 
beneficiado, valor do procedimento, valor adicional, valor de glosa, motivo da aplicação da glosa; durante o registro o sistema deverá verificar o 
cadastro do credenciado para calcular o valor do procedimento e o valor da coparticipação. 
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6.3. Um registro de lançamento terá um status definido como finalizado e outro como não finalizado. Quando o lançamento estiver com o 
status de não finalizado deverá possível reabrir a competência para realizar alterações. 

6.4. Deverá ser possível pesquisar os registros dos procedimentos realizados, pelo código do registro, código do prestador de serviço, 
CNPJ/CPF, prestador de serviço iniciando ou contendo uma palavra-chave, período da ocorrência do registro, status do mesmo (finalizado/não 
finalizado) e pelo associado. O resultado encontrado na pesquisa deverá ser apresentado em forma de lista. A lista gerada poderá ser ordenada por 
qualquer campo existente nesta. 

6.5. Neste módulo deverá ser possível importar (Visualizar) os registros dos procedimentos/exames executados pelo credenciado e 
lançados no módulo portal do prestador de serviço (item 14). 

6.5.1 Também deverá possibilitar exibir registros de procedimentos em hospitais e laboratórios. 
6.6. Na pesquisa do item 6.4 deverá ser possível alterar (dependendo do status), visualizar os dados, remover (dependendo do status) ou 

realizar a impressão de todos os dados contidos no cadastro realizado no item 6.1 e 6.2 sobre o registro selecionado da pesquisa (6.4). 
7. Módulo de faturamento aos prestadores de serviços: Este módulo tem por objetivo listar e gerar pagamentos aos prestadores de 

serviços. Deverá possuir os seguintes requisitos: 
7.1. Permitir que seja listado em tela, no formato de tabela uma relação de pagamentos já apurados para os prestadores de serviços. 

Deverá ser possível pesquisar dentro desta listagem, o código de pagamento gerado, a competência, o intervalo de datas em que foi realizado o 
pagamento aos prestadores de serviços e o tipo de prestador de serviço. A lista gerada poderá ser ordenada por qualquer campo existente nesta. 

7.2. Quando selecionado um item da lista 7.1, o sistema deverá apresentar uma relação contendo todos os procedimentos faturados com o 
respectivo código de pagamento gerado. Esta listagem será composta pelo código do registro de procedimento (item 6), competência que ocorreu 
o registro de procedimento, prestador de serviço que realizou o procedimento, quantidade e valor total de consultas, quantidade e valor total de 
exames, quantidade e valor total de procedimentos, quantidade e valor total de internações, quantidade e valor total em faltas, total geral e valor 
total apurado, imposto de renda aplicado sobre o total geral, percentual de INSS aplicado sobre o total geral, ISS, valor total de descontos aplicados, 
valor líquido a ser pago e valor total de glosa. 

7.3. Sobre a listagem contendo as ocorrências dos registros vinculados ao código do pagamento (7.2), será possível realizar a impressão de 
alguns relatórios: 

7.3.1. Listagem de todos os registros que agrupam consultas e procedimentos de um prestador de serviço apresentando informações 
sobre: prestador de serviço, quantidade e valor de consultas, exames, procedimentos, faltas, internações, glosas, além de apresentar o total geral 
faturado, valor de ISS, imposto de renda e ISS e INSS descontado. Para cada registro impresso de prestador de serviço, será necessário que se sejam 
apresentadas as informações referentes aos procedimentos que apresentaram glosa. Quais sejam: matrícula e nome do segurado; procedimento 
realizado; valor e motivo da glosa. 

7.3.1.1. A lista 7.3.1, poderá ser impressa ou exportada para planilhas de cálculo (XLS e XLSX). 
7.3.2. Possibilitar a impressão individual ou total de faturas que auxiliam no processo de liquidação de empenhos. Este relatório deverá 

conter: o nome do prestador de serviço, a quantidade e valor de ocorrências de consultas, exames, procedimentos, faltas, internações, soma total, 
valor total de INSS de IR e ISS retidos, valor total de retenções e valor total pago, impresso por tipo de serviço (médico, odonto, fono, nutrição, 
fisioterapia, exames diagnósticos, hospitais, oncologia, clínica especializada). 

7.4. Deverá ser possível gerar um faturamento complementar ao prestador de serviço dentro da mesma competência. Para isto, deverá ser 
informado o tipo de prestador de serviço e a competência em que se deseja gerar o faturamento. Selecionadas estas opções, deverá ser listada 
numa relação contendo todas as ocorrências de registros de procedimentos vinculados aos prestadores de serviços selecionados que tenham 
realizado procedimentos na competência informada. Esta listagem deverá ser composta pelo código do registro de procedimento (item 6); 
competência em que ocorreu o registro; prestador de serviço que realizou o registro, quantidade e valor total de consultas; quantidade e valor total 
de exames; quantidade e valor total de procedimentos; quantidade e valor total de internações; quantidade e valor total em faltas; total geral do 
registro do registro de consulta, imposto de renda aplicado sobre o total geral; percentual de INSS aplicado sobre o total geral; valor total de 
descontos aplicado; valor líquido pago; e valor total de glosa. Este módulo deverá permitir que, se necessário, seja possível alterar o valor cobrado 
de INSS para um determinado prestador de serviço. Nesta funcionalidade ocorrerá a troca de status para finalizado o processo de pagamento. 

7.5. O sistema deverá gerar um arquivo para exportação (com base nas regras da Caixa Econômica Federal) para o sistema SEFIP/FGTS com 
os dados dos prestadores pessoa física por competência. 

7.6. O sistema deverá possibilitar o registro da data do pagamento realizado pelo setor financeiro para cada prestador. 
8. Módulo cobrança de coparticipação financeira aos associados: Este módulo tem por objetivo listar e gerar a cobrança de coparticipação 

financeira aos associados que utilizaram o Sistema ISSEG. Este módulo deverá possuir os seguintes requisitos: 
8.1. Permitir que seja listado em tela, em formato de tabela uma relação de cobranças realizadas em uma determinada competência. A 
tabela deverá ser formada pelo código gerado como código de cobrança, competência vinculada ao pagamento e quantidade de 
associados que foram cobrados. Deverá ser possível pesquisar nesta listagem pelo código do pagamento ou pela competência específica. 
8.2. Na lista gerada no item 8.1 deverá ser possível visualizar os detalhes que geraram a cobrança. Assim deverá estar previsto como 

detalhes uma lista contendo pelo menos o código do associado, situação, número de folha, nome, saldo anterior à cobrança, desconto bruto sobre 
os procedimentos utilizados, crédito remanescente, soma da dívida, limite a ser descontado, valor que foi descontado, próximo saldo, salário base 
do associado, percentual de coparticipação cobrado, quantidade de atendimentos realizados, valor total de atendimentos realizados, valor integral 
de atendimentos cobrados. 

8.3. A lista 8.2, poderá ser impressa ou exportada para planilhas de cálculo (XLS e XLSX). 
8.4. Com base na lista 8.1, também deverá ser possível realizar outro tipo de detalhamento, onde após selecionar a cobrança específica, o 

usuário possa gerar uma listagem contendo pelo menos a relação de associados, o sexo, situação funcional, estado civil e idade dos mesmos, os 
procedimentos e ou exames realizados, o valor pago pelo ISSEG e o valor que o associado deverá pagar pelo procedimento e ou exame. 

8.5. A lista 8.4, poderá ser impressa ou exportada para planilha de cálculo (XLS e XLSX). 
8.6. O processo de geração de novas cobranças deve ser conduzido pelo sistema de forma que esteja vinculado a uma competência de 

cobrança. Assim, ao gerar a cobrança o sistema deverá obedecer aos requisitos de buscar todos os associados que possuem saldos anteriores em 
aberto e/ou que efetuaram algum procedimento, e listar informações que são de interesse dos colaboradores do ISSEG para realização da 
confirmação do processo de cobrança. Neste caso devem ser listadas pelo menos as seguintes informações: o código do associado, sua situação, 
número de folha, seu nome, saldo anterior à cobrança, desconto bruto sobre os procedimentos e ou exames realizados, crédito remanescente de 
cobranças anteriores, soma da dívida, limite a ser descontado, valor que foi descontado, próximo saldo a ser gerado, salário-base do associado, 
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percentual de coparticipação cobrado sobre o salário-base, valor total de atendimentos realizados e o valor integral de atendimentos que estão 
sendo cobrados do associado. Deverá ser possível antes da finalização do processo de cobrança realizar algumas alterações nos dados como a 
alteração de informações sobre saldo anterior do associado, limite de desconto e valor de crédito. 

8.7. Na lista de cobranças gerada no item 8.6 deverá ser possível gerar um relatório contendo todas as informações. 
8.8. No relatório individual de consultas o sistema deve calcular o percentual de copart estabelecido em lei e exibi-la na tela do sistema. 
8.9. O sistema deverá registrar o saldo de cobrança de copart, que deverá observar a legislação municipal, que prevê atualização do saldo 

com juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela UFM do município (sempre em janeiro), com possibilidade de estabelecer regras de limitação 
de mensalidades de acordo com a remuneração do servidor, possibilitando a alteração de destes percentuais caso haja alteração da legislação, 
considerando o período de vigência a que se refere, e possibilitar o lançamento manual de crédito por pagamento avulso. 

8.10. Deverá possuir processo de validação de valores descontados juntos aos órgãos da Administração Municipal. 
9. Módulo cobrança de mensalidade dos associados: Este módulo tem por objetivo listar e gerar a cobrança de mensalidade dos 
associados que utilizaram o Sistema de Assistência à Saúde. Este módulo deverá possuir os seguintes requisitos: 
9.1. Calcular o valor da mensalidade considerando as regras estabelecidas na legislação tomando por base a soma dos salários do associado 
e sua idade. 
9.2. Permitir que seja listado em tela, em formato de tabela uma relação de mensalidades realizadas em uma determinada competência. A 
tabela deverá ser formada pelo código gerado como código de cobrança, competência vinculada ao pagamento e quantidade de 
associados que foram cobrados. Deverá ser possível pesquisar nesta listagem pelo código do pagamento ou pela competência específica e 
pela entidade de vínculo do associado. 
9.3. A lista 9.2, poderá ser impressa ou exportada para planilhas de cálculo (XLS E XLSX). 
9.4. O sistema deve calcular o valor da mensalidade dos beneficiários que solicitam vinculação e desvinculação, de forma proporcional a 
data da vinculação e da desvinculação. 
9.5. Deverá possuir processo de validação de valores descontados juntos aos órgãos da Administração Municipal. 
10. Módulo de alteração salarial e vínculo do associado: Este módulo será responsável por alterar o salário e o vínculo do associado de 

forma dinâmica. Para tornar dinâmica a alteração, a interface deverá ser composta de uma tabela contendo pelo menos o Nº da matrícula, nome 
do associado, situação, salário-base, percentual de desconto (baseado no salário-base), grau de parentesco, data de validade, data de bloqueio, 
nome do usuário que realizou o bloqueio, e as observações de bloqueio. A interface deverá permitir a alteração do salário-base do associado listado 
e situação. Deverão ser aplicadas as regras predefinidas no cadastro de “situação” do associado. Deverá permitir a importação dos dados. 

11. Módulo consultas diversas: Este módulo tem por objetivo permitir consultas que serão utilizadas para auxiliar nas atividades cotidianas 
do ISSEG, quais sejam: 

11.1. Listagem de Dependentes: Deverá apresentar uma listagem em formato de tabela contendo, pelo menos: o nome do dependente, o 
tipo de dependência relacionado a seu associado, a idade do dependente, sexo, data de nascimento e nome do associado que o dependente está 
vinculado. Deverá ser possível aplicar filtros sobre o nome do associado, nome de dependente, situação do associado, tipo de dependência, ou 
associados que possuam dependentes. A relação impressa poderá ser ordenada por qualquer campo listado. Sobre o resultado do filtro, ou da 
listagem geral, o sistema deverá possibilitar que sejam impressos três relatórios distintos: 

11.1.1. O primeiro relatório deverá listar pelo menos o nome do dependente, o tipo de dependência relacionado a seu associado, a idade 
do dependente, sexo, data de nascimento e nome do associado que o dependente está vinculado. Deverá ser possível aplicar filtros sobre pelo 
menos o nome do associado, nome de dependente, situação do associado, tipo de dependência, ou associados que possuam dependentes. 

11.1.2. O segundo deverá listar pelo menos a matrícula do associado, seu nome e a quantidade de dependentes. 
11.1.3. O terceiro deverá listar pelo menos a matrícula do dependente, no nome do dependente, sexo e o código de associado. 
11.2. Pagamento de coparticipação: Deverá permitir que ao selecionar um associado e um ano de competência, seja possível gerar uma 

listagem contendo a relação de meses e o valor descontado de coparticipação no respectivo mês, detalhando os valores por titular e dependentes. 
O sistema deverá possibilitar a impressão destes dados, bem como a impressão das informações cadastrais do associado selecionado e as 
informações cadastrais do Instituto. 

11.3. Pagamentos aos prestadores de serviços: Deverá ser possível listar em forma de tabela, uma relação contendo pelo menos o nome do 
credenciado, tipo de credenciado, ano, mês de competência, CNPJ/CPF do credenciado, valor bruto, retenções e líquido a ser pago ao credenciado 
no mês relacionado e data inicial e final do mês de competência, bem como a data efetiva do pagamento. Deverá ser permitido filtrar a relação pelo 
menos através do ano de competência e tipo de credenciado. A partir do resultado deverá ser possível imprimir uma relação contendo todos os 
campos descritos. 

12. Módulo usuários e permissões: O módulo de cadastramento de usuários tem por objetivo permitir que sejam armazenadas 
informações dos usuários que utilizam o sistema e determinar para cada usuário respectivas ações e permissões junto ao sistema. 

12.1. Neste módulo deverá ser possível realizar uma auditoria onde seja possível rastrear as ações que o usuário realizou no sistema. As 
ações mínimas previstas devem ser de inclusão, alteração e exclusão de quaisquer informações do sistema. 

13. Módulo portal do prestador de serviço: Este módulo tem por objetivo, através de um portal WEB, permitir através de um usuário e 
senha ter acesso a algumas funcionalidades que deverão ser realizadas pelo credenciado vinculado junto ao ISSEG. Este serviço deverá estar 
vinculado ao site do ISSEG através de um endereço de acesso. Os subitens do tópico 13 detalham as funcionalidades deste módulo: 

13.1. Cadastro de procedimento/Exames: Cada procedimento e ou exame realizado pelo credenciado deverá ser registrado no sistema. 
O registro será realizado dentro de uma competência a qual servirá para agrupar os procedimentos cadastrados e gerar a apuração de 

procedimentos. Ao informar o paciente (titular ou dependente ativo) e o procedimento/exame o módulo deverá realizar a validação das regras 
estipuladas no item 3.3 deste documento e não permitir armazenar informações caso ocorra a violação de quaisquer regras estabelecidas. No caso 
de procedimentos odontológicos que tenha a necessidade de informar o número do Dente, Arcada ou Quadrante (ou semi-arcada), o sistema 
deverá possibilitar (caso o usuário tenha necessidade) informar de forma gráfica estas informações selecionando o dente, arcada e ou quadrante, 
em uma imagem, minimizando com isto o erro do profissional ao realizar o registro. 

13.1.2. O sistema deverá disponibilizar na tela de registro de procedimentos a identificação do profissional registrado no cadastro de 
profissionais apresentado pelo prestador no credenciamento para que o mesmo possa selecioná-lo no momento do registro. 

13.1.3. O sistema deverá possibilitar ao prestador identificar se o paciente é segurado ativo do plano de saúde. 
13.2. Consulta de fechamentos já apurados: Possibilitar que depois de apurados os fechamentos pelo ISSEG, seja disponibilizado ao 

prestador de serviço, visualizar os valores a serem recebidos por ele. Estas informações estarão embasadas pelos dados gerados do item 7 deste 
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instrumento. Esta consulta deverá apresentar não somente o totalizador que gerou o recebimento por parte do ISSEG para o credenciado, mas 
também a composição deste totalizador, ou seja, os registros de procedimentos e ou exames prestados por este que geraram o respectivo valor e a 
data em que foi efetivado o pagamento. 

13.3. Alteração de Senha de Acesso ao Sistema: O Sistema deverá permitir que o prestador de serviço realize a alteração de senha de 
acesso dentro da plataforma. 

13.4. Encaminhamento de atendimentos prestados ao ISSEG: O Credenciado deverá gerar lista de procedimentos e ou exames realizados 
para encaminhar para faturamento no ISSEG. Após o envio destas informações estes itens deverão estar disponíveis para o processo de Registro de 
procedimento item 6 deste instrumento. 

14. Módulo serviços on-line para o associado: Deverá ser disponibilizado acesso on-line, para que o associado possa realizar consultas 
relacionadas aos descontos de coparticipação que lhe foram aplicados e realizações de procedimentos por ele praticados. 

14.1. Através do número de matrícula e a senha, o associado terá acesso ao serviço on-line, que deverá estar vinculado ao site do ISSEG 
através de um endereço de acesso. 

14.2. Deverá ser possível selecionar uma opção para listar as cobranças realizadas aos associados. Esta listagem deverá ser composta de 
pelo menos a competência da cobrança, saldo da competência anterior, valor total cobrado e saldo para próxima competência. Ao selecionar a 
listagem, o associado deverá visualizar de forma detalhada como foi composta a cobrança. O detalhamento deverá conter pelo menos o saldo 
anterior à cobrança, desconto bruto sobre os procedimentos utilizados, crédito remanescente, soma da dívida, limite a ser descontado, valor que 
foi descontado, próximo saldo, salário-base do associado, percentual de coparticipação, quantidade e valor de atendimentos realizados, valor 
integral de atendimentos cobrado do associado além de uma relação contendo todos os procedimentos realizados do associado e de seus 
dependentes. Esta relação será composta com pelo menos as seguintes informações: procedimento e ou exame realizado, nome do paciente, data 
da realização do procedimento e ou exame, prestador de serviço que executou o procedimento e ou exame. 

14.3.O associado deverá ter acesso à relação de procedimentos realizados por ele e por seus dependentes. Para isto o mesmo deverá 
selecionar um período em que deseja extrair a informação e realizar a busca. O sistema deverá apresentar uma relação contendo pelo menos a 
data, nome do paciente que realizou o procedimento e o prestador de serviço que executou o procedimento. Deverá ser possível nesta interface 
realizar um filtro listando apenas informações do associado ou um de seus dependentes. 

14.4. Este módulo deverá permitir a alteração de senha de acesso. Para isto basta que ele selecione uma opção de troca de senha onde o 
mesmo deverá informar seu usuário e senha antiga e informar a sua nova senha, que será encaminhada para e-mail do associado 
automaticamente. 

14.5. Caso o associado esqueça a sua senha este deverá informar sua matrícula, CPF e e-mail cadastrado no ISSEG, que o sistema 
encaminhará sua senha de acesso automaticamente. 

15. Módulo gerador de senha de acesso ao portal do credenciado e acesso ao associado: O operador do sistema ISSEG poderá gerar uma 
nova senha de acesso a um prestador de serviço e/ou associado. Para isto basta selecionar o associado e/ou prestador de serviço e mandar gerar 
uma nova senha de acesso. Assim que gerado o sistema encaminhará um e-mail ao associado ou prestador de serviço contendo a senha gerada. 
Quando o associado e/ou prestador de serviço acessar pela primeira vez, o sistema deverá solicitar a troca de senha, cadastrando nova senha. 

16. Atuário: 
16.1. O relatório de associados para o atuário deve conter , início da apuração, fim da apuração, código de usuário, código da família, CPF 
usuário, nome usuário, data de nascimento, sexo, titularidade, grau de dependência, CPF titular, município, estado, data de inclusão no 
plano, data de exclusão do plano, status do usuário no ente federativo, valor do salário de incidência, valor de contribuição calculada com 
base nas regras da legislação vigente, valor descontado de contribuição, valor descontado de coparticipação e crédito total do titular da 
competência. Devendo incluir os associados das entidades vinculadas ao ISSEG no relatório. 
16.2. O relatório de procedimentos data início de apuração, data fim da apuração, código de usuário, CPF de usuário, tabela de referência 
do código de procedimento, código de procedimento, descrição de procedimento, grupo de procedimento, subgrupo de procedimento, 
código do prestador, nome do prestador, data de solicitação, data de execução, data de pagamento ao fornecedor, data de entrada 
internação, data de saída internação, quantidade de procedimentos, valor do procedimento, valor pago, percentual de coparticipação e 
valor da coparticipação. 
16.3. O relatório para fins atuariais, deve apresentar o registro de todas as remunerações por competência. 
17. Requisitos extras: Não deverá haver custos adicionais de licenciamento de software como, por exemplo, uso de banco de dados 

proprietário, licença de linguagem de programação e ou geradores de relatório. 
18. Módulo de pesquisa de rede credenciada portal web: 
18.1. Oferecer opção de visualização por meio de mapas que indicam a localização geográfica individualizada dos credenciados 

(mapeamento gráfico). Ou encaminhar a localização geográfica correta para o Google Maps. 
18.2. Deve ser integrável (através de endereço eletrônico) ao site oficial do ISSEG. 
18.3. Layout deve implementar as cores e símbolos do ISSEG (Referente à identidade do Instituto). 
18.4. Deve ser totalmente integrada ao Google Maps, o que permite acesso ao "como chegar", "meus lugares", impressão, 

compartilhamento, locais próximos. 
18.5. Exibição de Relação atualizada em tempo real, garantindo a fidelidade dos dados apresentados. 
18.6. Deve permitir a pesquisa de credenciados de forma combinada por nome do credenciado, especialidade, bairro, cidade e tipo de 

estabelecimento. 
18.7. Esse módulo deve permitir a apresentação das informações do item 2.1. 
18.8. Deve apresentar para o associado nome do credenciado, nome clínica, CNPJ, rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, complemento, 

telefones, e- mails, especialidade(s), tipo de estabelecimento, site, redes sociais, o número de registro do conselho profissional e o CBO. 
18.9. Na pesquisa os profissionais deverão ser relacionados e exibidos aos estabelecimentos vinculados. 

18.10. Deve permitir associar mais de uma especialidade por credenciado e permitir a visualização das especialidades pelo associado. 

 
19. Aplicativo Mobile (Celulares). Apresentação de informações da rede credenciada do Sistema ISSEG aos associados: 
19.1. Disponibilização de versões do aplicativo diretamente no Google Play (Android) e iTunes (Apple). 
19.2. A identidade visual do aplicativo deve estar alinhada à da CONTRATANTE, não podendo ser uma ferramenta genérica ou com 
identidade visual de terceiros. 
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19.3. Permitir acesso às informações da rede credenciada em tempo real. 

19.3.1. Apresentando para o associado no aplicativo de celular os credenciados conveniados ao ISSEG. 

 
19.3.2. O aplicativo deve permitir para o associado filtrar (Localizar) o credenciado de acordo com os filtros que escolher. Por exemplo, 
estado, cidade, bairro, especialidade, tipo de estabelecimento e localização pelo nome. Exibindo os dados do credenciado, CNPJ, 
especialidades, endereço e telefone. 
19.3.3. Possuir Recurso de Georeferenciamento, com exibição do endereço em um mapa. 
19.3.4. Integração com o recurso de GPS do aparelho (quando disponível) para exibição da distância e navegação passo a passo até o 
endereço do credenciado. 
19.3.4.1. Na mesma tela o aplicativo deve possibilitar ao associado ligar diretamente para o credenciado, traçar rota no mapa, adicionar 
contato no celular e compartilhar nas redes sociais. 
19.4. Permitir adicionar credenciados a uma lista de favoritos do usuário. 

19.5. Menu contato com informações de contato do Instituto. Por exemplo: endereço eletrônico do site, telefone geral, telefones de 

atendimento à saúde e endereço de localização do ISSEG. 

 
5. SERVIÇOS DE SUPORTE 
 

5.2.1. O Suporte visa atender em tempo hábil e forma efetiva as necessidades de informação técnica e funcional sob a utilização do                    
Sistema Informatizado, em casos de erros e situações não previstas, necessidades de apoio operacional, assim como solução de problemas 
que podem acontecer no dia a dia da operação. O suporte deverá atender de forma imediata as situações que afetem diretamente o 
funcionamento do sistema, a fim de não ocorrer suspensão de utilização do mesmo, e no prazo de até 48 horas para os demais casos. 

5.2.2. As principais atribuições e responsabilidades da área de suporte que a CONTRATADA deve exercer são: 
5.2.2.1. Manter suporte remoto (à distância), no horário de 8h às 17h, de segundas às sextas-feiras. 
5.2.2.2. Ter, em seu quadro permanente, profissionais capacitados. 

 
6. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 
6.3.1. O processo de Implantação do sistema pela CONTRATADA deverá conter no mínimo as seguintes atividades: 
6.3.1.1. Elaboração de “Plano de Trabalho”, abrangendo todas as atividades que compõem o projeto e sua execução; 
6.3.1.2. Apresentação de “Cronograma de Trabalho” coerente com o Plano de Trabalho apresentado, indicando as atividades relacionadas    

ao processo de Implantação, Treinamento, Operação Assistida e demais itens integrantes do contrato a ser celebrado; 
6.3.1.3. Reunião de abertura do projeto; 
6.3.1.4. Treinamento dos processos operacionais dos sistemas; 
6.3.1.5. Acompanhamento e orientação para sanar dúvidas de uso antes da implantação. 

 
7. ORÇAMENTO ESTIMADO 

 
7.1.1. Do Orçamento Estimado: Para obter a avaliação de custo, o demandante contatou, empresas do ramo de Sistema de Gestão de 

Saúde. A média dos valores definiu expressamente que o valor máximo aceitável no presente procedimento licitatório, será o constante do 
Orçamento Estimado constante no quadro abaixo. Sendo assim, esta foi à alternativa utilizada para aferir os valores envolvidos. 
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7.2. SERVIÇOS DE CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL 
 

ITEM DESCRIÇÃO (Módulos) VALOR(R$) ÚNICO PARA 
IMPLANTAÇÃOE 
TREINAMENTO 

VALOR (R$) MENSALCOM 
MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO 

E 

SUPORTE TÉCNICO 

1 Módulo cadastro do associado R$ 5.000,00 R$ 800,00 

2 Módulo cadastro de prestador de serviço R$ 1.250,00 R$ 200,00 

3 Módulo de Procedimentos médicos e 

odontológicos 

R$ 3.000,00 R$ 480,00 

4 Módulo de cadastros auxiliares R$ 2.000,00 R$ 320,00 

5 Módulo de autorização de 

Procedimento/Exame 

R$ 2.000,00 R$ 320,00 

6 Módulo registro de procedimentos R$ 2.000,00 R$ 320,00 

7 Módulo de faturamento aos prestadoresde serviços R$ 3.000,00 R$ 480,00 

8 Módulo cobrança de coparticipaçãofinanceira 

aos associados 

R$ 3.000,00 R$ 480,00 

9 Módulo cobrança de mensalidade dosassociados R$ 2.000,00 R$ 320,00 

10 Módulo de alteração salarial e vínculo doassociado R$ 2.000,00 R$ 320,00 

11 Módulo consultas diversas R$ 3.000,00 R$ 480,00 

12 Módulo usuários e permissões R$ 2.000,00 R$ 320,00 

13 Módulo portal do prestador de serviço R$ 4.000,00 R$ 640,00 

14 Módulo serviços on-line para o associado R$ 2.000,00 R$ 320,00 

15 Módulo gerador de senha de acesso aoportal do 

credenciado e acesso ao associado 

R$ 1.250,00 R$ 200,00 

16 Atuário R$ 4.000,00 R$ 640,00 

17 Requisitos extras R$ 4.000,00 R$ 640,00 

18 Módulo de pesquisa de rede credenciadaportal web R$ 2.000,00 R$ 320,00 

19 Aplicativo Mobile (Celulares). 

Apresentação de informações da redecredenciada do 

Sistema ISSEG aos associados 

R$ 3.000,00 R$ 480,00 

 
7.3. SERVIÇOS TÉCNICOS 

 
7.3.1. Os serviços técnicos cujos valores estimados estão abaixo detalhados se referem a Manutenções Evolutivas. 

 
ITENS QUANTIDADE 

ESTIMADA PARA12 

MESES 

UNIDADE DE MEDIDA 
– HORA/DIA 

ESPECIFICAÇÃODOS 
SERVIÇOS 

VALOR 

HORA/ 

DIÁRIA 

VALORTOTAL 

1 120 Hora trabalhada Suporte Remoto 69,00 R$ 8.280,00 

2 48 Hora trabalhada Suporte Presencial 89,00 R$ 4.272,00 

3 150 Hora trabalhada Programação Extra 89,00 R$ 6.624,00 

4 4 Diária Atendimento Técnico 120,00 R$ 480,00 

SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 19.656,00 
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7.4. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS 
 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA CONSOLIDADO R$ 

Valor total para conversão, implantação e treinamento: R$ 50.500,00 

Valor total da locação com manutenção mensal (Sistemas Novos, 

multiplicado por 12 (doze) meses): 

R$ 96.960,00 

Valor total estimado dos serviços técnicos: R$ 19.656,00 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA R$: R$ 167.116,00 

 
8. DA PROVA DE CONCEITO 

 
8.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar será submetida à Prova de Conceito observadas as regras abaixo elencadas: 

 
8.1.1. A licitante deverá instalar em local definido pelo ISSEG, a solução completa para verificação do atendimento aos requisitos exigidos 
neste Termo de Referência. 
8.1.2. O processo de verificação do sistema será realizado pela equipe de apoio formada por membros do ISSEG. 
8.1.3. No final do processo será emitido parecer quanto à adequação dos requisitos da solução ofertada às exigências editalícias. 
8.1.4. Serão avaliados os requisitos do item 4 deste Termo de Referência. 
8.1.5. Eventuais reprovações de soluções apresentadas deverão ser necessariamente motivadas em relatórios circunstanciados. 

 
8.2. PROVA DE CONCEITO - INSTALAÇÃO DO AMBIENTE DE TESTES E EXPOSIÇÃO SOBRE O SISTEMA INFORMATIZADO 

 
8.2.1. A licitante deverá apresentar o sistema informatizado para atendimento aos requisitos solicitados, bem como o gerenciador do 
banco de dados e base de dados de teste necessários à demonstração de seu sistema na plataforma, em data fixada ao final da Sessão do 
Pregão. 
8.2.2. Caberá ao proponente fornecer os equipamentos necessários e instalá-los no local da aplicação da prova de conceito, com 
acompanhamento da equipe de avaliação. 
8.2.3. A demonstração deverá ser preparada pelo proponente de modo a atender integralmente as regras de avaliação da prova de 
conceito. 
8.2.4. A prova de conceito será iniciada com a apresentação e demonstração de, no mínimo, os seguintes tópicos: 
8.2.4.1. Como está estruturado o sistema informatizado. 
8.2.4.2. Que facilidades oferecem para a geração de relatórios e importação/exportação de dados; 
8.2.4.3. Quais as facilidades que oferece quanto à simplificação do uso de suas funções; 
8.2.4.4. Como se dá a integração entre funções, módulos, tarefas e informações da solução; 
8.2.4.5. Que medidas o sistema adota para garantir a confiabilidade e segurança de uso e de informações; 
8.2.4.6. Demonstração do sistema de acordo com as funcionalidades solicitadas. 
8.2.5. A Prova de Conceito será realizada em sala equipada com equipamentos de hardware necessários e projetor. Outros recursos 
eventualmente necessários deverão ser trazidos pela empresa. Podendo ser feita mediante videoconferência. 

 
8.3. PROVA DE CONCEITO - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO. 

 
8.3.1. O sistema informatizado será avaliado na forma de requisitos, que compõem as especificações técnicas contidas no item 4 deste 
termo de referência. 
8.3.2. A prova de conceito será efetuada em uma única fase obrigatória e eliminatória. 
8.3.3. Será desclassificada a licitante que não conseguir demonstrar o cumprimento integral relativo aos requisitos na forma consignada 
neste termo de referência e não demonstrar pelo menos 75% dos itens, devendo atingir pelo menos 50% dos itens de cada módulo. 
8.3.4. A prova de conceito poderá ser acompanhada por qualquer licitante que esteja participando do certame licitatório. 
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9. MODALIDADE E CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA PROPOSTA 
 

9.1. A contratação dos serviços dar-se-á por meio de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, desde 
que atendam às especificações e disposições constantes no Termo de Referência, objetivando a contratação de Sistema de Gestão para o 
ISSEG sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, bem como as demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
9.2. Concluída a análise dos documentos de habilitação da empresa vencedora da fase de lances, a mesma será convocada para a sessão de 
avaliação prévia da solução ofertada e validação dos requisitos e funcionalidades exigidos nas especificações constantes neste Termo de 
Referência, com aceitação do percentual mínimo de 75% de atendimento aos requisitos e funcionalidades, de acordo com os seguintes 
procedimentos complementares: 
9.3. O cálculo do Percentual de Atendimento aos Requisitos (PAR) obedece a seguinte formula: 
9.3.1. PAR = (RA X 100) /TR, onde: 
9.3.1.1. RA = Quantidade de Requisitos Atendidos pela solução proposta pelo licitante; 
9.3.1.2. TR = Total de Requisitos que devem ser atendidos integralmente no momento da entrega definitiva da solução. 
9.3.2. A solução do licitante deve possuir PAR >= 75% para que seja avaliada positivamente em relação aos requisitos e funcionalidades 
exigidas neste Termo de Referência; 
9.4. A empresa detentora do menor preço deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão dos lances e sem quaisquer 
ônus, a solução ofertada, permitindo a comprovação de todos os requisitos técnicos e funcionais solicitados. A data da sessão pública da 
Prova de Conceito será definida na sessão do pregão; 
9.5. Se a solução contemplada na proposta de menor valor não for aceitável, ou seja, não obtiver a aprovação técnica, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 
9.6. A empresa vencedora deverá fornecer ainda toda a documentação comprobatória das especificações da solução, para fins de 
comprovação com o que está sendo exigido no Termo de Referência; 
9.7. Para a instalação da solução, a empresa habilitada e vencedora da fase de lances deverá disponibilizar profissionais técnicos 
capacitados para realizar tais atribuições, cujas despesas correrão por sua própria conta; 
9.8. Caso a empresa vencedora não atinja o atendimento de 100% (cem por cento) dos requisitos e funcionalidades exigidos, o 
atendimento de todos os requisitos solicitados neste Termo de Referência deverão ser fornecidos no prazo máximo de 03 (três) meses 
após o início da vigência do Contrato, durante a FASE 1 de implantação, conforme CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO deste Termo de 
Referência; 
9.9. Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão Eletrônico, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta apresentada. 

 
10. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Fase Descrição Prazo 
(Meses) 

1 ✓ Elaboração de Plano de Projeto: 

✓ Reunião com as partes interessadas. 

✓ Recolhimento e análise da Legislação. 

✓ Diagnóstico Organizacional. 

✓ Análise das Customizações Legais e Adaptação à realidade do fluxo de processos do ISSEG. 

✓ Documentação de reuniões e de atividades desenvolvidas. 

✓ Homologação do Plano de Projeto entre as partes interessadas. 

✓ Configuração de ambiente tecnológico. 

✓ Parametrização de todos os módulos. 

✓ Migração de todos dados dos Dados Cadastrais 

✓ Treinamento de Usuários 

 
 
 

3 

2 Manutenção, suporte e atualização do sistema 9 

 
11. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO 

 
Item Título do Indicador SUPORTE TÉCNICO 

 Descrição 

Finalidade Garantir a disponibilidade da solução 

Metas a cumprir I. Processo do negócio parado – 4 horas corridas; 

II. Processo do negócio parado parcialmente – 8 horas corridas; 

III. Processo do negócio afetado – 24 horas corridas; 
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 IV. Processo do negócio afetado de forma limitada – 72 horas corridas; 

Instrumento de medição Relatórios e controles do fiscal do contrato. 

Forma de 
Acompanhamento 

Acompanhamento das solicitações de suporte técnico e seus respectivos atendimentos devidamente 
solucionados. Somente se inicia e se encerra prazo 

 
de atendimento das solicitações de suporte técnico em dias de expediente no ISSEG. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Controle Cada solicitação de serviços deverá ser registrada com no mínimo a indicação de data e horário de 
abertura e fechamento, módulo envolvido, usuário requisitante e detalhamento do problema. 

 Início de Vigência 30 dias após a aceitação da instalação de cada módulo. 

 
 
 

Gravataí, 27 de outubro de 2021. 
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