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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N9
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SANTA CATARINA E A FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA
DE SANTA CATARINA - FEESC.

PROCESSO: 23080.085025/2017-84 ,,/

CONTRATANTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, autarquia
federal, inscrita no CNPJ sob n9 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário,
bairro Trindade, em Florianópolis/SC, 88040-970, doravante denominada UFSC, representada
neste ato pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Sebastião Roberto Soarem, CPF n9
568.423.179/91, RG n9 831.199;

CONTRATADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA,pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ n982.895.327.0001/33, com sede no Campus Reitor Jogo David
Ferreira Lima, Bairro Trindade - Florianópolis/SC - 88040-900, com Registro no MEC/MCT
Portaria conjunta MEC/MCr, ng 61, DATA: 17/11/2017, PUBLICADA NO D.O.U de: 21/11/2017,
SEÇA0 01 - n9 222, FLS. 33, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pela sua Gerente Executiva, Angela de Espindola da Silveira, CPF ng 811.845.229/87, CI n9
2566319, resolvem celebrar o presente aditivo;

Considerando

Que o Decreto n9 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e o Dec(eto n9 8.241, de 21 de maio de
2014, que regulamentam a Lei n9 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as
relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
e as fundações de apoio, realizem convênios e contratos, nos termos do inciso Xlll do art. 24
da Lei ng 8.666, de 21 de junho de.1993, por prazo determinado, com fundações instituídas
Comi a finalidade de dar apoio na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à
execução desses projetos. Resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com
legislação pertinente cabível e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Página l de 2



FSCE
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo a prorrogação de prazo do Termo de Contrato n.
173/2018, firmado em 25 de abril de 2018, entre a UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia
de santa Cata rina - FEESC.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de ]. de janeiro de 2019 e findara em 30 de
abril de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO

As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em(02) duas vias, de igual
teor e conteúdo, na presença das testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais
ptpltnç

Florianópolis, .2 ;i-- de /,ÍZ.,de 2018

:#! .,.kzü
./4:3/ Sebastião Roberto Soarem

r / Pró-Reitor de Pesquisa - UFSC
Prof. Armando Albertazi Gonçalvcs )unior

Pró-Reitor de Pesquisa em exercício

Universidade Federal de Santa Catarina
Poi'teria lt' 't4SI/2016/GR. de 24/06/201 6

Gerente Executiva - FEESC

TESTEMU NHAS

CPF
RG:

Coordenador da CCF/DPC/PROAD/UFSC
Portaria ng 1821/201S/GR -

f S 'erran
CPF:'771.050.799/910'

:G:2.953.027

.$e'4 io
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Pesquisa

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOAO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANOPOLIS SC

TELEFONES: (48) 3721 7420

ANEXOI

PLANO DE TRABALHO

l DISCRIMINAÇÃO DQ PROJ ETO

1.1 Título do Projeto

Projeto de Pesquisa e desenvolvimento de modelos, protocolos de soluções tecnológicas
para Telemedicína

1.2 Período de execução do Projeto

Início previsto: Na data da assinatura
Data de término ou duração: 30/04/2019

1.3 Motivação e Justificativa

Com auxílio deste prometo visamos dar continuidade ao encaminhamento qualificado de
laudos e exames médio,os proporcionando uma drástica redução nas filas de espera nas
unidades de saúde e hospitais para as consultas e.specíalizadas, o que através da
classificação de risco constante no laudo, permite a agilidade dos atendimentos, de acordo
com a gravidade de cada caso. A continuidade e o aprimoramento dos Sistemas para
Telemedicina para laudcs à distância abrange um número de modalidades (como por
exemplo ECG e radiología computadorizada) e softwares agregados, contemplando a
integração de Tecnologias e equipamentos. Além de atender as demandas de suporte
técnico e capacitações .dos profissionais de saúde. Assim é possível que o Estado garanta a
integralidade do atendimento e o estabelecimento dos fluxos da rede

1.4 0bjeto/Objetivos Gerais

Para continuidade as atividades da Central Esta#l$1ã;ãq. Telemedicina (CET), bem como
análise, desenvolvimento e operacionalização ÍU#l ferrajrnentas para a Plataforma de
Telemedicina e Telessaúde, devidamente integradl$tl4bçMdb sistemas de informação

@
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2 PARTICIPANTES

2.1 Fundação

2.2 Outros Partícipes

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/METAS

Número Descrição do Objetivo/Meta

Análise e desenvolvimento de melhorias no sistema STT - Sistema Integrado Catarinense de
Telemedicina e Telessaúde.

Atividades de desenvolvimento contínuas, baseada em solicitações e necessidades relatadas pelos
usuários, a serem realizadas sob demanda e especificação da Coordenação Estadual de Telemedicina.

Realização de melhorias no sistema computacional realizando atualizações e melhorias de
funcionalidades de forma a mantê-lo atual, funcional, otimizado e eficiente
Melhoria na interface funcional do sistema modernizando o processo de solicitação, envio e
emissão de laudos de exames;
Ajuste, alterações e melhorias na interface do sist i8 nas diversas funcionalidades existentes
Desenvolvimento de relatórios adminis !manda necessária as atividades deB.'a

gestão operacional da Central Estadual di ed

H
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Ampliação, Manutenção e Desenvolvimento de Sistema de Telerradiologia

Atividade técnica de fornecimento de tecnologia para um sistema de telerradiologia para a rede de
hospitais públicos de ação direta do Estado.
a) Sistema para Telerradiologia para funcionamento em rede, permitindo operação a partir de

qualquer equipamento conectado à internet(computador, tablet, smartphone), seja para LAUDO
MEDICO, seja para ACESSO A RESULTADOS DE EXAMES, por médicos e pacientes, através da
internet com registro/cadastro na ANVISA, e adequação do sistema às exigências do CFM
Iresolução 2.107/i41, especialmente em relação ao uso OBRIGATÓRIO de imagens com padrão
DICOM e HL7;
Instalação do servidor central no CIASC, instalação dos servidores PACS em cada uma das
unidades hospitalares de administração díreta do estado;
Integração a sistemas RIS E HIS, segundo padrões internacionais;
Acesso online na internet de exames e laudos realizados em qualquer hospital da rede SES, sem
limite ao número de usuários;
Visualizador DICOM para Internet com registro na ANVISA, sem necessidade de instalação prévia;
Emissão de Relatórios GERENCIAIS e de gestão dos processos de trabalho dos médicos
radiologistas (exames realizados e saudados por hospitais, exames laudados por médico
radiologista, por hospital e períodos, rotinas de laudos por data, laudos urgentes, revisão de
laudos) e outros relatórios definidos pela SUH;
Melhorias nas ferramentas facilitadoras do LAUDO (bases de fórmulas/máscaras, vocabulários
controlados e frases de laudos, gravação e reprodução de áudio para digitação, reconhecimento

Melhorias nas ferramentas de disponibilização facilitada dos resultados de exames e imagens;
Conexão dos usuários do sistema por chat e videoconferência, com compartilhamento em tempo
real das imagens dos exames, voz e vídeo

Serviço técnico especializado

de voz);

bl

c)
d)10

e)
f)

h)

i)

Atividade técnica especializada para manutenção e funcionamento do Sistema de Telemedicina e
Telessaúde tanto na infraestrutura do CIASC quanto nas unidades hospitalares, suporte funcional aos
usuários do sistema para adequada realização de suas atividades.

11 a)
b)
c)
d)
e)

Instalação e configuração de equipamentos e serviços para Telediagnóstico;
Instalação, configuração e manutenção de PACS locais (Brídgesl em Unidades Hospitalares;
Gerenciamento operacional do Sistema Estadual de PACS;
Gerenciamento operacional do Sistema de Telemedicina e Telessaúde(STTj;
Rotinas de integração de base de dados entre os sistemas de suporte administrativo financeiro e
o sistema de informação para atencão à saúde nas unidades da Secretaria Estadual de Saúde

Atividades de desenvolvimento e melhoria dos aplicativos mobile para diversas funcionalidades
existentes no STT.

a) Manutenção do aplicativo para mobile MEUS EXAMES: aplicativo que permite ao próprio paciente
acessar seus exames e respectivos laudos através de seu celular, evitando assim a necessidade de

buscar os resultados na unidade onde os realizou, permitindo estar com seus exames sempre a
mao

12 b)

c)

Manutenção do aplicativo para mobile TELECONSULTORIAS: aplicativo que permite aos usuários
solicitar e acessar teleconsultorias além do acervo de web gravadas destinadas a determinado
perfil do profissional;

Manutenção do aplicativo para mobile TELECONSULtQ#lês. REGULAÇÃO: aplicativo administrativo
que permite aos usuários realizar a regulação de te#êdq ias;
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d) Manutenção do aplicativo para mobile LAUDOS PARA TELEDERMATOLOGIA: aplicativo que
possibilita ao médico dermatologista acessar e emitir laudos para exames de Teledermato;

e) Manutenção do aplicativo para mobile LAUDOS PARA TELE-ECG: aplícativo que possibilita ao
médico cardiologista acessar e emitir laudos para exames de Tece-ECG;

f) Manutenção do aplicativo para mobile LAUDOS: aplicativo que possibilita acesso os todos os
médicos mobilidade e segurança no acesso aos exames e laudos de seus pacientes;

g) Desenvolvimento do aplicatívo para mobile LAUDOS PARA TELE-ESPIRO: aplicativo que possibilita

ao médico pneumologista acessar e emitir laudos para exames de Tele-Espirometria;
h) Desenvolvimento do aplicativo para TFD-ONLINE: aplicativo que possibilita acesso a tramitação e

visualização dos processos de TFD-Online

Desenvolvimento e manutenção de rotinas de integração e carga de dados
Ferramentas de integração de base de dados entre os sistemas de suporte administrativo financeiro e
de sistema de informação para atenção à saúde nas unidades da SES e do Ministério da Saúde.
a) Rotinas de integração de base de dados entre os sistemas de suporte administrativo financeiro e

o sistema de informação para atenção à saúde nas unidades da Secretaria Estadual de Saúde;
Integração com o sistema SGS para composição da work//st de equipamentos de exames de
imagem, transmissão de dados de exames agendados e transmissão de laudos emitidos;

c) Integração com o Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Resultados do Programa
Telessaúde - SMART, do Ministério da Saúde, informando os indicadores de produção;

d) Integração com o sistema CADWEB para busca de dados do Cartão Nacional do SUS;

13 b)

Integração com o sistema CNES para busca de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde

Capacitação e acompanhamento dos profissionais de saúde
Atividades de preparação de usuários do sistema, coordenadores de saúde para a correta implantação
do serviço de telemedicina nos municípios e suporte técnico especializado a usuários do sistema nas
unidades hospitalares municipais que fazem/farão uso do STT. A empresa fornecerá os profissionais
necessários à realização do treinamento, os quais deverão ser previamente relacionados pela empresa
contratada, bem como o material didático a ser utilizado no treínamento. Todas as despesas referentes
aos deslocamentos ficarão por conta da licítante(carro, combustível, diárias, alimentação, etc).
a) Oficinas técnicas operacionais para profissionais de saúde(médicos, enfermeiros e técnicosl para

a utilização de todas as ferramentas referentes ao plano de trabalho, com a finalidade da correta
operação e manipulação do sistema;

b) Oficinas técnicas de gestão para coordenadores municipais de saúde para o planejamento e
implantação dos serviços de Telediagnóstico;

c) Visitas técnicas e de suporte a serem realizadas nas unidades de saúde que possuem algum
ponto de realização de exames;

14

Oficinas técnicas operacionais e de gestão a ser realizada em eventos regionais

Implantação da assinatura digital nos laudos

Desenvolvimento de framework para integração a ferramenta de assinatura digital adquirida pela
SES/SC para os serviços de assinatura e carimbo do tempo.

a)

b)

c)

Aplicação do módulo para assinatura digital (adquiridos pela SES), desenvolvido em para emissão
de laudos de exames da STT;
implementação computacional do módulo de laudos..conforme avaliação técnica do processo de
trabalho de laudo para cada especialidade;
implementação computacional do módulo de proldãHãçãh. eletrânica de documentos (exames,
imagens e laudos).

15
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Suporte técnico e Tele-atendimento

Atividade de fluxo contínuo de suporte técnico e teleatendímento que deverá abranger

a) Assistência 24 horas por telefone ou in loco, dependendo do problema, para as unidades para
pronto atendimento 24h, para análise, diagnóstico e solução de problemas relacionados ao
sistema que faz parte do objeto;

b) Assistência 8 horas por telefone ou in loco, para as unidades de saúde, policlínicas e hospitais, para
análise, diagnóstico e solução de problemas relacionados ao sistema que faz parte do objeto.

c) Atendimento às dúvidas sobre operação dos sistemas por parte dos usuários;
d) Os serviços de suporte, teleatendimento de que trata este item deverão ser executados na sede da

Secretaria Estadual de Saúde/SC - Superintendência de Regulação.
el Para permitir o acesso ao ambiente do órgão para atualização de programas, transferência de

arquivos e outras atividades relacionadas ao suporte técnico e manutenção, a Secretaria Estadual
de Saúde/SC possibilitará que a contratada faça uso de comunicação remota ao seu ambiente
computacional.

Desenvolvimento e produção audiovisual

16

.tividades de elaboração de material didático para dar suporte aos serviços oferecidos no STT. Deverá
er atualizado constantemente conforme o próprio software receber novas alterações, disponibilizar de
:orma online todos os materiais desenvolvidos, seguindo a identidade visual conforme definida pela
oordenação da Central Estadual de Telemedicina.

a) Produção de material multimídia (manuais, livretos e cartazes, vídeoaulas) de apoio à utilização
dos recursos do sistema para os diferentes perfis e funcionalidade do sistema;

b) Relatórios de Acompanhamento do projeto;
c) Relatório de Atividades;
d) Casos de Uso;
e) Modelagem de Sistemas;
f) Documentação geral do projeto, etc.
Armazenamento de software e imagens

17

O STT utiliza-se de uma estrutura virtualízada de servidores hospedada no Centro de Informática e
Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC). A gestão dessa infraestrutura será compartilhada
entre Licitante, CIASC e SES, com uma distribuição bem definida de responsabilidades. Ao CIASC caberá
o provimento de infraestrutura para hospedagem e execução dos sistemas abordados no presente
Edital, bem como garantir a disponibilidade de acesso aos sistemas e ao conteúdo mantido pelos
mesmos(incluindo imagens de exames) e a cópia de segurança desse conteúdo de acordo com políticas
definidas pela SES/SC. Ao Licitante caberá a instalação, manutenção e atualização de componentes de
se/tware necessários ao correto funcionamento dos sistemas abordados no presente Edital, bem como
o acompanhamento de uso dos mesmos e a conferência da execução e integridade das cópias de
segurança executadas sobre os dados destes sistemas. A SES caberá a gestão dos recursos financeiros
referentes à hospedagem.

18
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4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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5 PLANO DE APUCAÇÃO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa
Código Especificação

Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica:Conforme339039
orçamento anexo ll

Total Concedente

1.200.000,001.200.000,00

Proponente

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Ne parcelas Data ou evento físico
Valor a Desembolsar (em R$

TotalConcedente Contrapartida
R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00Em conformidade com o repasse do recurso

pelo financiador

7 Declaração

Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto àUniversidade Federal de Santa
Catarina para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na
forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Florianópolis, 2 /'- de ''r'2' de 2018

Angela de Es$indola aãWeira
êCutiva

FEESC

8 Aprovação pelo Contratante

Aprovado,

Florianópolis, 2 7/, de
de 2018

y Sebastião Roberto Soares
Pró-Reitor de Pesquisa

.IJAlhernzzi Gonçalves junior

Pró-Reitor de Pesquisa em exercício

Universidade Federal de Santa Catarina
portaria n' 14S1/2016/GR, de 24/06/201 6
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