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PROPOSTA COMERCIAL
1. OBJETIVO

1.1 Apresentar Proposta Comercial ao Hospital Geral de ltapevi referente à migração da Plataforma
MV2000 para Soul MV para Vertical Hospitalar.

2. SERVTçOS OFERTADOS
2.1 São os seguintes produtos, módulos e subsistemas abrangidos pelo escopo do presente Proposta
Comercial, devendo-se observar a modalidade de licenciamento conforme tabela abaixo para instalação
no seguinte local: Hospital Geral de ltapevi.

Produto

Item

Qtd.

Licenças Soul MV

110

Upgrade: Licença de Uso - Soul MV - Controle de Sala,
Gestor de Fluxo, Painel de Atendimento, Painel de

80

Recepção e Totem/Senha

R$ 120.000,00

Licenças Painel de lndicadores

-

Soul MV
Gestão
Hospitalar

Manutenção Soul MV + Controle de Sala, Gestor de
Fluxo, Painel de Atendimento, Painel de Recepção e
Totem/Senha

R$ 31.000,00/mês

Migração da Plataforma MV2000 para Soul MV

R$85.335,00

Consultoria/lmplantação - Controle de Sala, Gestor de
Fluxo, Painel de Atendimento, Painel de Recepção e

96h

R$17.120,00

250h

R$42.200,00

Totem/Senha

Consultoria/lmplantação

- Migração PEP I > PEP ll

3. LOGATS DE TMPLANTAçÃO
Nome da Conta

UF

Cidade

CNPJ

Hospital Geral de ltapevi

SP

Itapevi

60.598.44810010-71

4. DESPESAS
4.1 Além dos valores de licenciamento, manutenção e suporte técnico e consultoria de implantação /
homologação, deverão ser pagas as despesas conforme matriz de responsabilidade abaixo:
TNFORMAçOES SOBRE AS DESPESAS PARA DESLOCAMENTO, ESTADTA E HOSPEDAGEM

Despesa
Transporte

Descrição da

' Transporte: Localde
Origem/Residência (Profissional)/
Local Destino (Cliente) / Local
Origem/Residência (Profissional)

Brasil - SP-201 9-1 1 561

Versão:

Despesa

5

Data de emissão: 01/12/2019 17:55:07
Data de validade: 01/01/2020 17:55:07

Providenciado
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por:

Pago por:
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Translado

Translado: Localidade da

MV

Cliente

MV

Cliente

Estacionamento: Valor de R$ 30,00
por dia e por profissional.

MV

Cliente

Pedágios.

MV

Cliente

MV

Cliente

MV

Cliente

MV

Cliente

Contratante.

'

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

Hospedagem

'

Estacionamento
Pedágio

. Telefone: Valor de R$ 50,00 por
mês, ou de acordo com o período de
alocação no projeto.
. Alimentação: Valor de R$ 50,00 por
dia e por profissional.

Telefone
Alimentaçäo

' Lavanderia: Valor de R$ 250,00 por
mês, ou de acordo com o período de
alocação no projeto.

Lavanderia

5. FORMA DE PAGAMENTO
Item

Descrição

O valor de R$ 85.335,00 (oitenta e cinco mil,
trezentos
e trinta e cinco reais) será pago em parcela
M gração da P ataforma MV2000 para Sou MV
única, com faturamento na data de assinatura do
presente termo e vencimento em 30 (trinta) dias.
O valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Upgrade: Licença de Uso - Soul MV - Controle de
será pago em parcela única, com faturamento na
Sala, Gestor de Fluxo, Painel de Atendimento,
data de assinatura do presente termo e vencimento
Painel de Recepção e Totem/Senha
em 30 (trinta) dias.
O valor atualmente pago de R$ 25.547,34 (vinte e
cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta
e quatro centavos) será faturado mensalmente,
observando
o formato atual de faturamento; (b) e o
Manutenção Soul MV - Gestão Hospitalar no valor de R$ 5.452,66 (cinco mil,
acréscimo
Controle de Sala, Gestor de Fluxo, Painel de
quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e
Atendimento, Painel de Recepção e
seis centavos), perfazendo o montante de R$
Totem/Senha
31.000,00 (trinta mil reais), será pago no mês
subsequente à implantação dos módulos, e as
demais mensalidades a cada 30 (trinta) dias,
durante toda vigência do contrato.
O valor total de R$ 59.320,00 (cinquenta e nove mil
e vinte reais) será pago em parcela única,
trezentos
Consultoria/l m plantação
com faturamento na data de assinatura do presente
termo e vencimento em 30 (trinta) dias.
6. VALIDADE
6.'1. Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a partir de sua emissão, invalidando propostas anteriores
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7.1 Necessitando o Cliente de customizações, estas serão solicitadas à MV que informará sobre a
possibilidade de execução do pretendido e os valores para estas solicitações, apresentando nessa
oportunidade as condições e valores associados à solicitação, levando em conta, para efeito dessa
apuração, o número de horas necessárias para a execução e a remuneração por hora, ficando certo que
o pagamento será realizado mensalmente juntamente com as parcelas do contrato.
7.2 As horas de Consultoria descritas neste orçamento, considerar em horário normal de trabalho das th
às 17h de segunda a sexta-feira. As atividades executadas, por solicitação do cliente, em qualquer
momento do projeto, fora deste horário e até às 20h, importarão em um acréscimo de 50% sobre o valor
da hora que consta neste orçamento. Ultrapassada esta nova limitação de 3 horas, as horas sofrerão um
acréscimo de 100% sobre o valor da hora que consta desta proposta, inclusas as horas de trabalho
realizadas aos sábados, domingos e/ou feriados.

7.3 As alterações nas agendas da consultoria devem ser notificadas à MV com até 72h de
antecedência, ultrapassada essa limitação, as horas serão cobradas integralmente.
7.4 O cronograma de implantação da MV possui atividades que são executadas pelos seus
profissionais de consultoria, respeitando seus respectivos cargos e atribuiçöes. Dentro do quadro de
profissionais, possuímos Gerente de Projetos, Consultores Especialista, Sênior, Pleno e Junior. Desta
forma, a MV se reserva no direito de distribuir as atividades do projeto de acordo com os níveis acima
estabelecidos.

TERMO DE CONTRATAçÃO
DADOS DO CLIENTE
Razão Social

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL

CNPJ/MF

60.598.44810010-7't

t.E.:

LM.:

Gidade

Itapevi

SP

Endereço

RUA JESUINO JOAQUIM DA
SILVA S/N

06694-230

Contato para cobrança

Sergio Branquinho Ramalho

Gerente Financeiro

ANTONIO MENDES FREITAS

581.653.559-53

Telefone

Representante Legal

O presente Termo de Contratação ("Termo") é firmado entre a MV e o Cliente, coletivamente chamados
de Partes, estando o Cliente qualificado na Proposta Comercial no Brasil - SP-2019-1 '1 561 e a MV nos
Contratos Aderidos, parte integrante e complementar a este Termo, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

clÁusuLA

PRTMETRA: DAS DEFINIçOES

Além dos demais termos definidos no decorrer deste instrumento, para efeitos deste Termo, salvo ele se
de outro modo aqui ou nos Contratos Aderidos expresso, as palavras e expressöes grafadas em letra
maiúscula, plural ou singular, deverão ter os seguintes significados:
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Cliente: Pessoa jurídica de direito privado ou público devidamente qualificado na Proposta Comercial
apresentada pela MV.
Contrato de Licenciamento: Detalha as condições e confere o direito de uso não exclusivo e
intransferível de Sistemas de propriedade da MV, intitulado de CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE
USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, registrado no 2" Cartório de Títulos e Documentos do Recife PE, sob o no 433.551.
Contrato de lmplantação: Detalha as condições de instalação, parametrizaçäo e treinamento dos
Usuários dos Sistemas licenciados, intitulado de CONTRATO DE IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, registrado no 2" Cartório de Títulos e Documentos do Recife - PE, sob o no 433.552.
Contrato de Manutenção e Suporte: Detalha as condições de fornecimento dos serviços de suporte e
manutenção mensal aos Sistemas, intitulado CONTRATO DE MANUTENçÃO E SUPORTE DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS, registrado no 2' Cartório de Títulos e Documentos do Recife - PE, sob o
no 433.550.

Contratos Aderidos: Significam coletivamente os Contratos de Licenciamento, Contrato de lmplantação
e Contrato de Manutenção e Suporte, os quais também poderão ser acessados através do endereço
eletrônico http://cloud. mv.com. br/contratos
Proposta Comercial: lnstrumento negocial, firmado entre a MV e o Cliente, integrante ao presente
Termo de Contratação e aos Contratos Aderidos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ADESÃO
2.1. O Cliente declara ter pleno conhecimento do teor dos Contratos Aderidos, os quais integram o
presente Termo para todos os fins, devendo sempre prevalecer às disposições lá contidas que
eventualmente conflitem com o presente Termo, Proposta Comercial e eventuais aditivos, nessa ordem.
2.2. O Cliente poderá contratar novos produtos e serviços com a simples assinatura de proposta
comercial ("Proposta Aderida"), a qual deverá referência à numeração única da Proposta Comercial
mencionada neste Termo, bem como deverá estabelecer os valores e a forma de pagamento.
2.2.1. A Proposta aderida será considerada como parte integrante ao presente Termo, devendo ser
classificada como "Anexo X", onde "X" será a numeração em ordem cronológica crescente.

2,2.2. É.vedada a adesão de propostas comerciais cujas partes divirjam das Partes originalmente
qualificadas na Proposta Comercial mencionada no preâmbulo desse Termo.
2.2.3. Nenhuma disposição contida na Proposta Aderida que vise excluir ou modificar as cláusulas do
presente Termo e Contratos Aderidos será considerada válida.
CLÁUSULA TERCEIRA: SISTEMAS LICENCIADOS
3.1. A MV concede ao Cliente o direito não exclusivo e intransferível de utilizar o(s) Sistema(s) descrito(s)
na Proposta Comercial, nos termos do Contrato de Licenciamento.

CLAUSULA QUARTA: SERVIçOS CONTRATADOS
4.'1. Os serviços contratados estão descritos na Proposta Comercial e eventuais Propostas Aderidas,
devendo sua consecução observar igualmente as disposições contidas nos Contratos Aderidos, bem

como poderão, a critério da MV, ser realizados tanto pela Matriz como por quaisquer das suas Filiais
("Unidade Prestadora"), independentemente do Estado ou Região onde o serviço será executado,
cabendo à Unidade Prestadora a cobrança e recebimento do que for devido.

Brasil - SP-201 9-1 1 561

Versão:

5

Data de emissão: 01/12/2019 17:55',07
Data de valìdade:

01

/01/2020 17:55:07

PROPOSTA COMERCIAL

Nÿ

Mv

4.1.1. Na hipótese do Cliente solicitar alterações ou modificações que impliquem na mudança ou
alteração no escopo, estas dependerão da aceitação da MV e implicarão em majoração dos valores ora
pactuados, através de nova proposta comercial a ser firmada entre as Partes, nos termos da Cláusula
2.2 do presente Termo.
4.1.2. Salvo se disposto na Proposta Comercial ou Proposta Aderida, não constitui objeto deste Termo, a
conversão e/ou transferência de dados e informações existentes em outros sistemas utilizados pelo
Cliente para o(s) Sistema(s) licenciados(s). Estas atividades serão realizadas mediante aprovação de
orçamento, e de acordo com a disponibilidade técnica e da MV.
4.2. Sempre que possível, a MV poderá prestar os serviços remotamente, conforme estabelecido no
Contrato de Manutenção e Suporte. No caso do Cliente injustificadamente não disponibilizar o acesso
remoto e ocorrer a necessidade do técnico da MV ter que se deslocar até as suas instalaçöes para
resolver problema que poderia ser solucionado remotamente, poderão ser cobradas as despesas
relacionadas na Proposta Comercial ou Proposta Aderida, nos termos da Cláusula Sexta, do presente
Termo.
4.3. Toda vez que o Cliente receber ou for informado de uma nova Versão do(s) Sistema(s) deverá
proceder a sua atualização em seu equipamento no prazo de 60 (sessenta) dias. Em caso contrário, a
MV ficará impossibilitada de prestar o serviço de suporte técnico descrito no Contrato de Manutenção e
Suporte e ficará isenta de qualquer responsabilidade por Erro do Sistema ou prejuízos de qualquer
natureza.

clÁusuLA

QUTNTA: PREçO, CONDIçOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1. Pelo licenciamento de uso do(s) Sistema(s), Suporte e Manutenção, lmplantação e outros serviços,
o Cliente pagarâ à MV os valores constantes na respectiva Proposta Comercial ou Proposta Aderida
onde também estão consignadas a forma e condição de pagamento.
5.1.1. Aos valores descritos na Proposta Comercial ou Proposta Aderida serão acrescidos os
impostos/tributos incidentes sobre o faturamento, de acordo com as alíquotas do local onde forem
emitidas as Notas Fiscais.
5.2. Todos os valores constantes na Proposta Comercial ou Proposta Aderida serão atualizados
anualmente com base no IGP/M da Fundação Getúlio Vargas ou outro que vier a substituí-lo.
5.3. Ocorrendo atraso no pagamento em período superior a 30 (trinta) dias, a MV, a seu critério,
independentemente de notificação, poderá suspender o acesso aos Sistemas e aos serviços contratados
até que as pendências financeiras sejam regularizadas.
5.4. Poderá a MV, independentemente de aquiescência do Cliente, terceirizar a cobrança dos valores
pactuados na Proposta Comercial ou Proposta Aderida, a pessoa ou empresa distinta da presente
relação contratual.
5.5. A MV poderá emitir as faturas por quaisquer de suas filiais, independentemente de aviso prévio,
desde que isso não implique em mudança da forma e condições de pagamento.
5.6. O não pagamento dos valores cobrados, na data do vencimento, importará em multa de 2% (dois
por cento) soble o valor do débito devidamente corrigido e mais, juros de mora a uma taxa de 1% (um
por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento.
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CLAUSULA SEXTA: DAS DESPESAS
6.1. As despesas com o projeto de lmplantação do(s) Sistema(s) contratado(s), assim entendidas
aquelas necessárias ao deslocamento, hospedagem, alimentação, comunicação e lavanderia de todos
os profissionais alocados no projeto, independentemente do vínculo destes com a MV, serão custeadas
de acordo com o disposto na Proposta Comercial ou Proposta Aderida ("Responsável"), devendo ser
observado o disposto no presente Termo.

6.2. Para deslocamento cuja distância seja igual ou inferior a 300 (trezentos) quilômetros, o Responsável
poderá optar por fornecer transporte rodoviário, taxi ou automóvel, o qual igualmente servirá como meio
de transporte para deslocamentos na cidade destino.
6.2.1 Na hipótese de o automóvel ser fornecido pela MV ou pelo profissional alocado no projeto, o
pagamento será realizado por quilômetro rodado, de acordo com a Proposta Comercial ou Proposta

Aderida.

6.2.2. Para deslocamento cuja distância seja superior a descrita no caput da presente Cláusula, será
fornecido transporte aéreo, devendo o Responsável realizar diretamente a reserva, bem como proceder
com a emissão dos bilhetes e o pagamento.
6.3. A hospedagem deverá ser realizada em hotel classificado como 03 (três) estrelas, de acordo com o
Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), cuja reserva e pagamento
serão feitos diretamente pelo Responsável.
6.4. A alimentação será paga quinzenalmente pelo Responsável, diretamente aos profissionais alocados
no projeto, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais ou recibos de pagamento, nos limites
estabelecidos na Proposta Comercial ou Proposta Aderida.
6.5. O Responsável se obriga a fornecer ao profissional que não resida na localidade da prestação dos
serviços, transporte ao seu domicílio a cada período máximo de 30 (trinta) dias, entendendo-se, por
transporte, as despesas de ida e volta.

GLÁUSULA SÉTIMR: VIGÊNClA
7.1. Este Termo vigorará por prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado
por iguais períodos mediante concordância entre as partes, através de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO
8.1. O presente Termo poderá ser rescindido por comunicação escrita de qualquer das Partes, com
antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, sem que haja a incidência de qualquer multa.
8.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, independente de formalidade
judicial ou extrajudicial, desde que ocorridas quaisquer das seguintes hipóteses:
8.2.'1. lnadimplemento substancial das obrigaçöes por qualquer das Partes, não sanadas em um prazo
máximo de 90 (noventa) dias após notificaçäo à Parte infratora.
8.2.2. Se qualquer das Partes requerer recuperação judicial, tornar-se insolvente ou tiver falência
decretada.
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8.3. Na hipótese do Cliente solicitar a rescisão do presente instrumento antes de satisfeita a totalidade
dos valores pactuados, esta apenas será considerada com a prévia liquidação integral do saldo devedor
que por ventura venha a existir naquela data, decorrente dos serviços efetivamente realizados e Licenças
de Uso contratadas.
8.4. Em havendo atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento de quaisquer das parcelas
pactuadas na Proposta Comercial ou Proposta Aderida, a MV, a seu exclusivo critério, poderá optar pela
rescisão do presente instrumento, além de adotar todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis
para a cobrança dos valores em atraso.

8.5. A rescisão do Contrato de Gestão firmado entre o CLIENTE e o Governo do Estado de São Paulo
ensejará a imediata rescisão deste instrumento, mediante envio de notificação pelo CLIENTE. Na ocasião
serão pagos os valores referentes aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.
cLÁusuLA NoNA: DAS coMUNtcAçÖES
9.1. Qualquer comunicação entre as partes só será válida quando feita por escrito, salvo os assuntos de
rotina e suporte do Sistema.

9.2. Qualquer mudança de endereço deverá imediatamente ser comunicada entre as Partes, por escrito,
com comprovante de entrega.
CLÁUSULA oÉCIN¡R: DA CONFIDENCIALIDADE
10.1. As Partes obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, propostas
comerciais, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais e
inovações de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe tenha sido confiado em razão deste
Contrato ("lnformação Confidencial"), sendo eles de interesse da MV ou do Cliente, não podendo sob
qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a
esta contratação, sob as penas da lei, além de indenização por eventuais perdas e danos causados.
10.2. Caso a Parte e/ou respectivas afiliadas ou representantes seja(m) obrigado(s) a divulgar, por força
de lei, norma infra legal ou ordem de autoridade, incluindo por qualquer autoridade judicial,
administrativa ou arbitral, conforme o caso, qualquer lnformação Confidencial de qualquer das Partes,
aquela deverá prontamente comunicar a outra Parte, por escrito, sobre a existência da respectiva
exigência, remetendo-lhe cópia desta, de modo que oportunize, se assim desejar, a busca de medidas
cautelares ou outras proteções apropriadas para evitar ou mitigar a divulgação, sendo que, na hipótese
de tais medidas ou outras proteções apropriadas não serem obtidas a tempo, a Parte, da qual a
lnformação Confidencial tenha sido exigida deverá (i) fornecê-la apenas na medida estritamente exigida;
e (ii) se iegalmente possível requerer à respectiva autoridade tratamento confidencial à informação.
10.3 A obrigação de confidencialidade e sigilo aquitratada permanecerá em vigor por um período de 02
(dois) anos após a rescisão do presente Termo.
10.4. Não obstante ao estabelecido nesta Cláusula 10a, a MV poderá divulgar, para fins comerciais, o
nome e a marca do Cliente em campanhas e no seu material de divulgação, resguardando as demais
informações do negócio.
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pRtMEIRA: DAs DEcLAnnçÕes E GARANTTAS DE ANTtcoRRueçno.

11.1. As Partes declaram, neste ato, que estão cientes, conhecem e entendem os termos das leis
anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, em
especial o Foreign Corrupt Practices Act, - Act, 15 U.S.C. SS TBdd-1 et seq. - ("FCPA") dos Estados
Unidos da América do Norte ("Leis de Anticorrupção"), comprometendo-se a absterem-se de qualquer
atividade que constitua uma violação das disposições destas Leis de Anticorrupção.
.2. As Partes, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus
sócios que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a
11

consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.
Na execução deste Contrato, é vedado dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento
de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade
governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de
influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem
indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Leis de Anticorrupção
("Pagamento Proibido").
1'1.3. Um Pagamento Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais como,
exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente relacionados com a
promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou de execução de um contrato com

um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja permitido pela legislação aplicável.

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA: LlMlrAçÃo

DE RESPoNSABILIDADE

12.1. A MV não se responsabiliza:
a) Pelos resultados produzidos pelos Sistemas caso estes sejam afetados por algum tipo de
programa externo, ou aqueles normalmente conhecidos como "vírus";
b) Por falha de operação, operação por pessoas não autorizadas ou qualquer outra causa em
que não exista culpa da MV;
c) Pelo cumprimento dos prazos legais do Cliente pa,a a entrega de documentos fiscais ou
pagamentos de impostos;
d) Pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais
tomadas com base nas informações fornecidas pelo Sistema; e
e) Por problemas definidos como caso fortuito ou força maior, ambos contemplados pelo art.
393, do Código Civil Brasileiro.
12.2. Não obstante qualquer disposiçäo em contrário contida neste Termo de Contratação, Contratos
Aderidos, Proposta Comercial ou Proposta Aderida, a MV em hipótese alguma, será responsável por
perdas e danos indiretos e tampouco por lucros cessantes ou danos morais sofridos ou incorridos pelo
Cliente ou qualquer terceiro em decorrência da relação estabelecida entre as Partes.
12.3. Sem prejuízo do disposto na cláusula acima, a responsabilidade total da MV perante o Cliente ou
qualquer terceiro, por perdas e danos resultantes do descumprimento deste Termo e/ou Contratos
Áderidos, em hipótese alguma excederá, no conjunto, a quantia equivalente ao valor das Licenças de
Uso pagas pelo Cliente.

clÁusuLA

DÉcrMA TERCEIRA: DAS DlsPoslçÕEs FlNAls

13.1. 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.
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PROPOSTA COMERCIAL

13.2. As disposições contidas nos Contratos Aderidos, no presente instrumento e na Proposta Comercial
refletem na íntegra os entendimentos e acordos entre as Partes, prevalecendo sobre entendimentos ou
propostas anteriores, escritas ou verbais.
13.3. O não exercício, pela MV, de qualquer direito que lhe seja outorgado pelo presente Termo,
Contratos Aderidos, Proposta Comercial ou, ainda, sua tolerância quanto a infraçöes contratuais por
parte do Cliente não importará em renúncia de quaisquer de seus direitos, novação ou perdão de dívida
e, tampouco, alteração de quaisquer das cláusulas contratuais.
13.4. Se uma ou mais disposiçöes deste Termo, Contratos Aderidos ou Proposta Comercial vier a ser
considerada inválida, ilegal, nula ou inexequível, a qualquer tempo e por qualquer motivo, tal vício não
afelarâ o restante do disposto nos referidos instrumentos, os quais continuarão válidos e serão
interpretados como se tal provisão inválida, ilegal, nula ou inexequível não existisse.
13.5. As Partes garantem que este Termo não viola quaisquer obrigaçöes assumidas perante terceiros
'13.6. O Cliente declara possuir capacidade 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.

13.7.4s Partes se obrigam a não aliciar ou contratar empregados ou prestadores de serviços, uma da
outra, pelo prazo mínimo de 12 (meses) da extinção do presente contrato, sob pena de pagamento de
importância correspondente a 12 (doze) vezes a remuneração do profissional.

13.8. As Partes

se obrigam por si e seus sucessores no cumprimento desse Termo e Contratos Aderidos

0110112012 entre a MV e o Cliente, o qual foi
pelo
presente
instrumento para todos os fins, haja vista
integralmente quitado, será regida exclusivamente
mesmo
objeto
tratar do

13.9. A relação mantida pelo Contrato firmado em

GLÁUSULA oÉCImn QUARTA: DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de ltapevi, para nele serem dirimidas todas e quaisquer questões,
conflitos, dúvidas e pendências decorrentes deste instrumento e dos Contratos Aderidos

Data da assinatura:
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1. OBJETIVO
Apresentação de proposta para fornecimento de infraestrutura de servidores de aplicação e banco de
dados, licenças, administraçäo e monitoramento com o objetivo de atender as demandas de instalaçäo,
alualizaçäo e configuração de servidores. Efetuar suporte de infraestrutura, conforme a necessidade do
cliente.

2. MV
A MV é a maior comunidade da ârea de saúde do Brasil, com mais de 800 clientes e 250 mil usuários.
Somos uma empresa altamente especializada em gestäo de saúde. Nossa atividade principal é o
desenvolvimento de softwares, complementado por serviços de consultoria. Padronizamos e integramos
processos, garantindo o completo gerenciamento de dados e informaçöes, o que possibilita a excelência em
resultados.

Fornecemos a mais completa soluçäo para a saúde, atendendo a hospitais, operadoras e toda a rede de
saúde pública, incluindo a gestão de unidades, atenção primária, complexo regulador, assistência

farmacêutica e transporte sanitário.

Empresa

Negócios

Segmentos

Hospilal.lr

0peradoras de

Pl¡nos de

Saúcie

Saúde Pública

EXCELÊNCIA EM RESULTADOS

Modelo de Gestão
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3. coNFrcunnçÃo Dos SERVTDoRES eARA ERp MV
Os servidores propostos são para uso exclusivo dos sistemas MV. Näo recomendamos que sistemas de
os sistemas apresentem problemas de
desempenho.
A proposta de infraestrutura descrita abaixo näo contempla alta disponibilidade e tem validade de 60
dias a contar do envio do e-mail pela equipe de infraestrutura MV (dimensionamento@mv.com.br).
O dimensionamento proposto prevê a utilização de até 300 estações de trabalho utilizando os
softwares
descritos abaixo.

Terceiros executem nos servidores, evitando assim que

4.

PRODUTOS
Os produtos contemplados nesta proposta são
SOULMV;
PEP;

EDITOR;
MVSACR;
MVTISS;
MVPortaria;
MVLab;
MVREPORT;
PAINEL DE INDICADORES

5.

DESCRTçÃO DOS SERV|çOS AMBTENTE DE PRODUçÃO DO ERp MV

I

Servidor de Banco de Dados (Oracle Database 12C Standard Edition 2 64bits em RAC) com a
u inte Especificação:

Seg

I

.
.
.
o

1 processador Xeon Octa core

32 GB de memória RAM
Disco: 900 GB Líquidos - RAID 10

-

SSD ou SAS

Oracle Enterprise Linux 6.7 64 bits (näo é necessário licenciamento pois o sistema operacional

Servidor de Aplicação para Produção
a
a
a
a

2 processadores XEON SIX Core ou superior
48 GB RAM
2 Discos SAS de 300G8 de '10k ou '15k RPM, configurados em RAID 1 (espelhamento)
Sistema operacional Oracle Enterprise Linux 6.7 64 bits (näo é necessário licenciamento pois o
sistema operacional é gratuito, mas pode ser licenciado o suporte ao SO junto a Oracle);

1 Servidor de Aplicação para Produção (Legado
a
a
a
a

/ Painel de lndicadores)
2 processadores XEON SIX Core ou superior
16 GB RAM
2 Discos SAS de 300G8 de 10k ou l5k RPM, configurados em RAID 1 (espelhamento)
Sistema operacionalWindows 2012 Server Standard R2 64 Bits

1 Servidor para Portal de atualização 3 - Vm só utilizada em instalaçöes e atualizaçöes.

o

1 processador XEON Dual Core ou superior
6 GB RAM
4OGB

Oracle Enterprise Linux 6 64 Bits ou Red Hat

ES

A\/ Prêq¡dênlê lì¡rtre ?OÊ lmhirihcira I fìtrP 5l lOn-505 I Rccifc/Ptr

6 64 Bits
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VM enviada pela MV poro importação em qmbiente virtuol (Vmware ou Hyper-v).
OB57: O servidor de aplicação pode ser virtualizqdo, desde que a configuração sugerido seja seguida. Recomendq-

se utilizar openos

gerenciodores

de máquino virtuql (hypervisor) do tipo notivo (ou "bqre metal"

-

OBS2: Não homologomos servidores d, borro de dodos em ombiente virtual.
OBS3: Os servidores de bonco e aplicoçõo devem ficar nq mesmo rede, ou sejo, NÃO devem estqr seporados em
prédíos diferentes interligodos por link de comunicaçõo, mesmo que sejo em umo VPN.

6.

DESCRTçÃO DOS SERVrçOS AMBTENTE DE STMULAçÃO E TRETNAMENTO DO ERP MV

I

I

Servidor de Aplicação para Treinamento e Simulação
a

1 processador XEON SIX Core ou superior

a

48 GB RAM

a

1 Disco SAS de 300G8 de 10k ou 15k RPM
Sistema operacional Oracle Enterprise Linux 6.7 64 bits

Servidor de Aplicação para Treinamento e Simulação

.
.
.
o

1 processador XEON SIX Core ou superior

16 GB RAM
1 Disco SAS de 300G8 de 10k ou 15k RPM

Windows Server 2012R2 STANDARD

OBS 1: O servidor de banco de dados descrito no ambiente de produção, atende os requisitos para os 3
ambientes MV, produção, treinamento e simulaçäo.
Desenho

Banco de Dados
Oracle
PRoDUçÃo

SOUL.

ERP

SOUL - Hospitalar

Portal de lnstalação

Legado /Pa¡nel

MVPEP

stMUtacÃo

E

t*fltr¡rrur¡trrto

Legêdo /Pa¡nel

Balancer
SOU L

.

ERP

SOUL - Hospitalar
MVPEP

Þrâeí.|Ânlô ñr rlre ?OR lmhirihairr I atrp Ã11On-6nÃ I Pêô¡fê/Þtr

Rrâqil
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vrRTUALrzeçÃo Dos SERVIDoRES oe npucnçÃo

Os servidores de aplicaçäo podem ser virtualizados, desde que a configuração sugerida seja seguida.
Recomenda-se utilizar apenas gerenciadores de máquina virtual (hyperuisor) do tipo nativo (ou "bare metal"
)

Näo se deve utilizar o VMWare Free, pois ele possui limitaçöes de processador e memória.

L|NK DE COMUNTCAçAO
Recomendamos que o acesso aos SIH proposto seja feito prioritariamente através de rede cabeada
de 100/1000Mbps.
Para os casos de unidades remotas necessitarem acesso ao sistema, consideramos o consumo de
banda em 150Kbps mínimo por estação de trabalho, onde o link total inicial sugerido seja de
aproximadamente de 8Mbps, ou seja, para unidades remotas de até 50 estaçöes de trabalho
recomendamos um link de 8Mbps.
Para unidades remotas com mais de 50 estaçöes de trabalho será considerado o link mínimo de
SMbps somado a quantidade de estaçöes de trabalho adicionais multiplicada por 150Kbps.
Por Exemplo: uma unidade Remota com 75 estaçöes de trabalho, utilizarâ um link de 12 Mbps
(8Mbps + (25 x 150Kbps) = 12 Mbps Aprox.)

Lembrando que o dimensionamento do link deve ser realizado para cada unidade remota que
acessará o datacenter onde estaräo instalados o SIH proposto.
Sugerimos uso de links de interligação entre unidades remotas e os servidores com CIR de 100o/o.
Por questäo de segurança, recomendamos que o acesso remoto ao sistema seja feito através de
uma VPN ou MPLS entre as unidades remotas e os servidores.

Para uso das aplicações MV em Datacenters Remotos ou em nuvem, é fundamental que a
latência dos links de internet seja de no máximo até 50ms de atraso no envio das mensagens
de rede para que o serviço MV funcione sem problemas de lentidão ou instabilidades de
sistema.

e.

CoNF|GURAçAO DE BANCO DE DADOS
A versão do Banco Oracle 119 Release 2 está homologada e recomendamos a utilização da versäo
11.2.0.4.

A versäo do Banco Oracle 12C está homologada e recomendamos a utilizaçäo das versöes 1-2.1que é
12,L.0.t e L2.L.0.2, A versäo I2.2 näo é compatível com o MV.

10. TABELA DE LINUX CERTIFICADOS PARA ORACLE 11G e 12C
Abaixo a relaçäo dos Linux certificados para Oracle

Certify - Certification Oracle Database - Standard Edition on Linux (x86-64)

Ârr Þroci^anfo FÌ rlre ?OQ lmh;riha¡râ
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@Bad( OracleDat¿basll.2.0.4,0hascertiflcaflonsmthefollffilngOperâtlngsystemreleðs.Chffiareleasñomthetablebelowtov¡eÿÿcertincauondetêlls.
CertifiGtion Status
Lhux x86-64 SLES 12
Lhux x86-64 SLES 11
L¡nux xB6-64 SLFS 10
LInux x86-64 Red Hat Enterprlse
Linux x86-64 Red Hat Enterpriæ
L¡nux x86-64 Red Hat Enterprise
Llnux x86-64 Red Hat Enterpr¡æ

Unux
Unux
Unux
Ljnux

7
6
5

V
Ø
Ø

ø

Llnux x86-64 NæKylin Lhux Advanced Seryer 6
Lhux x86-64 Æíanux 4

V

Llnux x86-64 Aslanux 3

Unux
Unux
Unux
Llnux

O

x86-64 SLES

Cert¡ñed

a
a

Unux x86-64 Oracle Linux 5
Lrnux x86-64 Oracle Llnux 4

Back OEcle Databas 12.1.0 1.0

Þ

w

Linux xB6-64 oracle Lhux 7
Linux x86-64 Oracle Linux 6

O

certlffed

Ø

4

has (eft¡nGt¡ons on the followlng OpeEtlng System

releas.

Chffi

Certlfied

Ø

Certlfied

Certlfied
Certlfied
Certlfled
Certlfied
Certlñed

c€rtlfied
Certlred

certned
Certified
certiffed

a releaæ from the table

1l

Extended Support (4+ yæß remalnlng)
Extended Support (4+ yeaß remaln¡ng)
Extended Support (4+ yærs remalning)
rErftended Súpport (4+ yæE remalnhg)
Ecended supp¡rt (4+ ysrs remalnlng)
Extended Support (4+ y€E remah¡ng)

Ext€trded Support (4+ yürs rffiålning)
Fxtended Support (4+ yærs remalnlng)

bel6{ to vlew certlñGtion detalfs.

Certiñed

yeaß

xB6-64 Red Hat Enterpr¡æ Llnux 6
xB6-64 Red Hat Enterpri* Linux 5
x86-64 Omc¡e LJnux 6

Bêck

Oracle

Databa* 12.1.0.2.0 has certffications m the lollNlng Operat¡ng System r€leas.

Llnux x86-64 SLES 12
Llnux x86-64 SLES l1
Linux x86-64 Red Hat Enterpr¡æ Linux 7
Unux x86-64 Red Hat Enterprlse Linux 6
LInux x86-64 Red Hôt Enterpr¡É l"Jnux 5

Llnux xB6-64 Ora(le Llnux 7
Llnux x86-64 Orade Linux 6
Linux x86-64 Oracle Llnux 5
Llnux x86-64 NæKylin Unux Advanced Seruer 6

Chæ

a

relea* frÒm the table bdffi to vlew cerünGtion detalls.

Prenrier Support (2+
prem¡er Support (2+
Prenrier Support (2+
prenrÌer SuppoÊ(2+
pr€nrler Support (2+
prenrler Support (2+

yers remaining)

y€ß

remålnlng)

yørs remainlng)
years reilalnlng)
yürs remalnlng)

yaE

remalning)

Prenìier Support (2+ years remalnlng)
premfer Support(2+ y@rs rcmalnlng)
premler Support (2+ yars remãlnlng)

11. ESTAçOES DE TRABALHO
Abaixo segue a descriçäo da configuraçäo para as estaçöes de trabalho que iräo acessar os sistemas.

Deve-se utilizar a Configuração Recomenda da seção 8.'1 como a menor especificação para a aquisiçäo de
novas estaçöes de trabalho nas instituições. A Configuraçäo Mínima da seção 8.2 deve ser utilizada para
validar estações pré-existentes na instituiçäo que desejem ser aproveitadas para acessar o sistema.
Configuração Recomendada
o
I Processador Core 2 Duo ou superior
.
4 GB Memória RAM

.

160 GB de HD

WEBCAM para captura de Foto do Paciente resoluçäo mínima 1.3 MegaPixels (Quando aplicável)
Configuração Mínima
'1 Processador Pentium D ou Pentium 4 3.0 ou superior
2 GB Memória RAM
5 GB Livre no HD para a instalaçäo do Cliente
WEBCAM para captura de Foto do Paciente resolução mínima '1.3 MegaPixels (Quando aplicável)

Sÿ
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Sistema Operacional das Estaçöes de Trabalho

As seguintes versöes dos sistemas operacionais para as estações de trabalho foram homologadas para o
ERPMV:

Windows 7 Professional 32 bits ou 64 bits;
Windows 7 Ultimate 32 bits ou 64 bits.
Windows 8
Browsers Homologados
lnternet Explorer 10 (FLEX)
lnternet explorer 11 (FLEX)
Google Chrome (HTML5)

12. EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O MVSACR
Os equipamentos necessários para o funcionamento do MVSACR são os seguintes
'1

.

Totem de Auto Atendimento por Recepção de Urgência. O Totem é composto por:
Microcomputador completo, interno com:
Processador Dual Core ou supenor
Sistema Operacional Windows 7,8 ou 10 Professional 32 bits ou 64 bits.
lnternet Explorer 10 ou 11
Memória RAM mínima de 2 GB;
HD mínimo 160 GB
Monitor de vídeo LCD

Tamanho mínimo de 15 Polegadas
Com Touch Screen;
lmpressora Térmica
48 colunas (76mm)
com sensor de papel e corte automático,
Velocidade de impressão 180mm/s ou superior
Bobina de papeltipo térmico, largura de 58mm a 82,5mm;

Exemplos: Bematech MP-400014200 TH; Diebold Procomp lM4x3T_B; lntera; CUSTOM

modelo VKP80ll.

1 Painelde Chamada por Sala de Espera de Pacientes. O Painel é composto por:

Microcomputador completo, interno
Sistema Operacional Windows 7,8 ou 10 Professional 32 bits ou 64 bits.
lnternet Explorer 10 ou 11
Memória RAM mínima de 2 GB;
HD minimo 160 GB
Para o caso de transmissão de TV e chamada de senhas, é necessário adquirir uma placa
de TV: TV TUNER PRO - PCI TV Capture Card ou similar.
A\/ prêc¡.Iêntê

l-lr
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Monitor TV LCD ou Plasma

Tamanho 42 Polegadas ou superior, Entrada DVI ou VGA

r3. IMPRESSORAS
lmpressora térmica para etiquetas de identificação do paciente

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Modos: Transferência Térmica e Térmica Direta
Velocidades de impressäo: 2", 3", 4", 5" e 6" por segundo (50, 76, 102, 127 e 152 mm por Segundo)
2 MBytes de memória SDRAM e I Mbyte de memória Flash, expansívelaté 8 Mbytes
Resolução: 203 DPI (8 pontos por milímetro)
Largura máxima de impressão:4,09" (104 mm)
Comprimento máximo por etiqueta: 39" (991mm)
Sensor transmissivo
Linguagem PPL,ZPL,EPLZ
Exemplos: Modelos Zebra Stripe 600 ou S4M (Média Produtividade) ou TLP 2844 Z ou GK-420-T

(Baixa Produtividade)

OBS: Evitar impressoras HP 1000/1020 ou utilização de impressoras LASER com WINDOWS 98 por
problemas de compatibilidade de DRIVER.
lmpressora Laser Média produtividade
Ciclo de 7.000 páginas/mês

.
,
.
.
.

1200 x 1200 DPI
15 PPM no mínimo
16 MB de RAM
Bandeja para 150 folhas

OBS: Evitar impressoras HP 1000/1020 ou utilização
problemas de compatibilidade de DRIVER.
lmpressora Laser alta produtividade
.
Ciclo maior que 10.000 páginas/mês
.
1200 x'1200 DPI
.
20 PPM no mínimo
.
16 MB de RAM
.
Bandeja para 150 folhas

de impressoras LASER com WINDOWS 98

por

OBS: Evitar impressoras HP 1000/1020 ou utilizaçäo de impressoras LASER com WINDOWS 98 por
problemas de compatibilidade de DRIVER.
lmpressora Jato De Tinta

.
.
.
.

1200 X 1200 Dpi
15 Ppm

SMbDeRam
Bandeja Para 150 Folhas

OBS: Evitar impressoras HP 1000/1020 ou utilizaçäo de impressoras LASER com WINDOWS g8 por
problemas de compatibilidade de DRIVER.

lmpressora Matricial 80 colunas
Monocromática Com Matriz De Ponto De 9 Agulhas
Durabilidade De 3 Milhöes De Caracteres

.

$ÿ
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lnterface Paralela E Serial
Folhas Soltas: Largura: 92 A297mm, Largura: 92 A420mm, Espessura: De 0,065 A 0,14mm
Modos: DraftJ12 Cpp 269 Cps; DrafVl0 Cpp 225 Cps; Lq/12 Cpp 90 Cps; Lq/10 Cpp 75 Cps
Recomendamos Epson
lmpressora Matricial 132 colunas
Monocromática Com Matriz De Ponto De 24 Agulhas
Durabilidade De 3 Milhöes De Caracteres
lnterface Paralela E Serial

.
.
.
.

Modos: Qualidade Cada: 110 Cps (10 Cpi), Rascunho: 330 Cps (10 Cpi), Rascunho De Alta

Velocidade: 440 Cps (10 Cpi), Rascunho De Alta Velocidade: 529 Cps (12 Cpi)
.
Recomendamos Epson

lmpressora de Códigos De Barras
Modos: Transferência Térmica e Térmica Direta
Velocidades de impressäo:2", 3",4", 5" e 6" por segundo (50, 76, 102, 127 e 152 mm por Segundo)
I MBýes de memória SDRAM e 1 Mbyte de memória Flash, expansívelaté 8 Mbytes
Resolução: 203 DPI (8 pontos por milímetro)

.
.
o
.
.
.
.
.
.

Largura máxima de impressäo:4,09" (104 mm)
Comprimento máximo por etiqueta: 39" (991mm)
Sensor transmissivo
Linguagem PPL, ZPL, EPL2
Exemplos: Modelos Zebra Stripe 600 ou S4M (Média Produtividade) ou TLP 2844 Z ou GK-420-T

(Baixa Produtividade)

14. LEITORES DE CODIGO DE BARRAS
Os leitores de código de barras para serem utilizados pelo ERPMV devem atender aos seguintes requisitos
Enviar os dados pela interface do teclado;
Ler os códigos EAN e CODE39 (ou code 3 of 9).

.
.
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ANEXO r - PROPOSTA TÉCNTCA MtcRAçÃO

ESCOPO DO PROJETO

Migração da Plataforma MV2000 para Soul MV
Projeto de médio porte: de 101 à 300 estações - LTS - v1

MTV

PROPOSTA TÉCNtCA - MtcRAçÃO

T.

MV
A MV é a maior comunidade da área de saúde do Brasil, com mais de 800 clientes e 250 mil usuários.

Somos uma empresa altamente especializada em gestão de saúde. Nossa atividade principal é o
desenvolvimento de softwares, complementado por serviços de consultoria. Padronizamos e integramos
processos, garantindo o completo gerenciamento de dados e informaçöes, o que possibilita a excelência em
resultados.
Fornecemos a mais completa solução para a saúde, atendendo a hospitais, operadoras e toda a rede de saúde

pública, incluindo a gestão de unidades, atenção primária, complexo regulador, assistência farmacêutica e
transporte sanitário.
Emptesa

Negócios

Segmentos

Modelo de Gestão

Hospitalar

0p",r¡d(ir¿ìs rlil
Planos (le S¿ilrìc

SaúrJe Pública

EXCELENOIA EM RESULTADOS

2.

OBJETIVO

Seguindo as tendências de mercado, evoluir para uma plataforma moderna compatível com as mais avançadas

tecnologias em uso/ possibilitando através de um conjunto de ferramentas a transformação da instituição em
hospital digital, além de garantir maior segurança no cuidado com o paciente, maior integração entre as áreas,
otimização dos processos eliminando retrabalho e consequentemente melhores resultados financeiros.

3.

ESCOPO

Migrar a versão atual do Hospital para o Soul MV. Nesta proposta não está prevista a implantação de novas
funcionalidades, exceto aquelas que sofreram alteraçöes no Soul MV em relação ao MV2000 e que envolvem
funcionalidades essenciais para continuidade dos processos em operação no cliente.
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4.

DTFERENçAS TECNOLóGtCAS DA SOrUçÃO
Ca

@

racterísticas relevantes

Plataforma L00% web desenvolvida em três camadas

Possibilidade de hospedagem da solução em Cloud

¡

So uções totalmente integradas com abrangênc a plena de todos os processos

,hlÑ¿

Painéis dinâmicos de indicadores que permitem realizar gestão à vista

JMaior quantitativo de unidades de saúde automatizadas em toda a América Latina

Diversos módulos compatíveis com dispositivos móveis (responsivo)

tr.

t-f,i

TO

Utiliza as melhores práticas de gestão da comunidade de saúde

Página 3 de 19

PROPOSTA TÉCNtCA - MtcRAçÄO

5.

Íwv

COMPARATIVO DA INTERFACE DE USUÁRIO
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5.1.Tela de lnternação no MV2000
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5.2.Tela de lnternação no Soul MV
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5.3.Tela de Central de Guias no MV2000
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5.4.Tela de Centralde Guias no Soul MV
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NOVAS FUNCIONALIDAES DO SOUL

Para conhecimento o Soul MV é uma plataforma de produtos lançada em 2011com o objetivo de evolução
funcional e tecnológica da plataforma MV2000, Durante o processo de migração não serão implantadas novas
funcionalidades, exceto aquelas que sofreram alteraçöes no Soul MV em relação ao MV2000 e que envolvem
mudanças essenciais para continuidade dos processos em operação no cliente.

6.1. Características Funcionais
Maior completude no processo entre empresas do mesmo grupo (multi-empresas);
Possibilidade sistêmica para criação de um Centro de Distribuição ou um Centro de Serviço
Compartilhado nas áreas de controladoria, Financeiro e Faturamento;
Login único com uma única workspace independente do módulo;
Menu adaptável ao papel, só aparece as opções que o usuário tem acesso;
Possibilidade de criar opçöes do menu como favoritos do usuário;
Grande evolução funcional nos módulos de negócio em relação ao MV2000.

6.2.

FUNCIONALIDADES POR ÁREA DE NEGóC]O
Em 7 anos de produto, tivemos evoluçöes significativas na plataforma SOULMV em relação à plataforma
MV2000. Listamos abaixo as principais evoluçöes pertinentes a cada módulo.

A implantação e/ou apresentação das funcionalidades abaixo descritas não laz parte do escopo desta
proposta, elas constam apenas para conhecimento do cliente da evolução que terá acesso com a
migração. Para a implantação destas funcionalidades deve ser negociado um projeto posterior.
Algumas das funcionalidades listadas abaixo, podem não está na versäo do SOUL que o cliente irá migrar.

6.2.L

Recepções

.

-

Admissão do Paciente

Pesquisa Fonética, evita a duplicidade de prontuário através da pesquisa de um paciente pela

fonética do seu nome.

lll/:

*e$ro1a,

A
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Cadastro e consulta de pacientes pela Biometria garantindo a segurança no atendimento e
evitando duplicidade de prontuário.

lntegração com o CAD SUS, agilizando o cadastro ao recuperar os dados do paciente do
Cadastro Nacional do SUS.

Maior agilidade na recepção de urgência, possibilitando configurar valores padrões para
campos da tela de atendimento.

Agilidade na recepção dos pacientes com a possibilidade de definir a impressora dos relatórios

do atendimento, sem ter a necessidade
impressora no momento do atendimento para cada tipo de relatório.

padrões para os relatórios

de escolher

Maior agilidade na recepção do laboratório, sendo possível gerar

o

uma

atendimento

automaticamente através da tela de pedido de exame.
Maior qualidade do cadastro do paciente onde é possível definir a quantidade de caracteres
do nome do paciente, até 200 caracteres, e definir quais são campos são obrigatórios, não
obrigatórios, Habilitados e Não habilitados.

Maior qualidade do cadastro do paciente sendo permitido configurar a idade mínima para
obrigatoriedade do CPF e ter a possibilidade para liberação do cadastro sem CPF mediante
autorização por senha.
Humanização no atendimento através de perfis do paciente. É possível criar perfis para
pacientes e a partir de um agendamento ou recepção de pacientes com um determinado

perfil, uma equipe ser alertada através de e-mail, sms ou mensagem em tela. Muito utilizado
para pacientes VlPs, Personalidades, Religiosos entre outros.

Melhor fluxo na recepção de internação com a possibilidade de utilização de Totem e painéis.
6.2.2

lnternação e Gestão Centralizada de Leitos

.
¡

o
.
¡
r
6.2.3

lntegraçöes com os sistemas Voice e Eritel para Higienização dos leitos via ramal do leito.

Melhor gestão dos leitos com a adição dos status "lnterditado temporariamente"
"l

e

nterditado por infecção".

Melhor gestão do processo de Higienização, podendo definir quais unidades de internação
não irão participar do processo de higienização, com isso o leito cai diretamente para vago.
Agilidade e controle da declaraçäo de nascido vivo, com a impressão do formulário sendo
realizada pelo sistema;
Agilidade e controle da declaração de óbito, com a impressão do formulário sendo realizada
pelo sistema;

Maior flexibilidade no processo de reserva de leito, podendo reservar um leito ocupado.

Centro Cirúrgico

¡

Maior controle, agilidade e segurança no processo cirúrgico com a incorporação de um
workflow de cirurgias:
o Garante que não sejam realizadas cirurgias sem ter Guias autorizadas, OPMEs autorizados
e comprados, pendencias na documentação do paciente (Ficha Anestésicas, Termo de

o

Consentimento ...). Tudo controlado com comunicação efetiva entre os responsáveis.
Agilidade no processo de agendamento cirúrgico com as preferencias do Médico

-

O

sistema retorna todos os produtos, equipe médica, kits, utilizados pelo médico em cirurgias

já realizadas.
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o
o

Maior agilidade no processo de OPME, sendo possível iniciar o processo de cotação sem
ainda ter o agendamento.

Maior segurança com a possibilidade de obrigar um determinado Documento para

a

realização da Cirurgia.

Agilidade no processo de descrição cirúrgica com mais de uma equipe, prestadores diferentes
podem realizar a descrição da mesma cirurgia.

Agilidade no processo de pré-agendamento com o carregamento e desmembramento dos
Kits.

Economia de papel com a incorporação da assinatura eletrônica na descrição cirúrgica.

Maior agilidade no processo de pré-agendamento cirúrgico com as preferências médicas e
preenchimento automático do tempo.
6.2.4

Central de Agendamentos

o
o

o
o
o
o
¡
¡
o
o
o
¡
o
o
¡

-

Consultas e Exames

Melhora da taxa de absenteísmo com o envio de SMS para lembrar do agendamento
realizado.

Melhor controle e agilidade na confirmação de presença dos agendamentos realizados através
da confirmação ou cancelamento do agendamento via SMS. Ao enviar o SMS pode ser

configurado o retorno do paciente, caso responda SIM o sistema confirma a presença do
paciente, caso responda NAO o sistema registra a falta e pode cancelar o horário
automaticamente liberando o horário para um novo agendamento.
lndicador de Absenteísmo no momento do agendamento.
Maior agilidade no processo de agendamento com a retirada de duas telas do fluxo da central
de agendamento.
Personalização do e-mail do comprovante de agendamento por setor.

Maior segurança com a inclusão do perfil de agendamento

-

Possibilidade de restringir

a

permissão de agendamento por perfil ao usuário, ou seja, será possível limitar que um usuário
só possa agendar para um determinado serviço e tipo.

lncorporação de fila de espera do agendamento.
Agilidade para os setores que realizam agendamento presencial, com uma única tela é possível
recepcionar o paciente criando um atendimento automaticamente e realizar agendamento.

Maior flexibilidade no processo de agendamento com a possibilidade de gerar agendas
semanalmente ou quinzenalmente.

Maior controle e agilidade para liberação de agendas, sendo possível definir a quantidade de
dias anteriores da agenda para liberá-la.

Agilidade no processo de agendamento com identificadores visuais no calendário, sendo
possível identificar dias com horários livres sem a necessidade de entrar no dia especifico.
Maior flexibilidade no processo de agendamento com a possibilidade de gerar agendas por
idade, sexo, altura e peso.

Agilidade no processo de confirmar ou retirar a presença de vários pacientes de uma só vez,
sendo possível trabalhar com vários pacientes em uma única ação.
Melhora da taxa de execução de um agendamento com o bloqueio de agendamento levando
em consideração o tempo (dias ou horas) de preparação para realizar o item de agendamento.

Melhora do faturamento e segurança do paciente com a definição do tempo mínimo
permitido para repetir um item de agendamento.

Página

I

de 19

PROPOSTA TECNTCA - MtcRAÇÃO

MV

Maior agilidade no processo de manutenção e recepção de agendamento com a possibilidade
de consultar pelo protocolo de agendamento e realizar o reenvio de SMS e Comprovante de
e-mail.
6.2.5

Diagnóstico

o
o
o

o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
6.2.6

Maior segurança e organização do fluxo de recepção de amostras com um cadastro de quais
recepçöes que podem receber um determinado tipo de amostra, identificando o setor e a
ba ncada.

Emissão de cartas de convocação para solicitar o comparecimento do paciente no hospital,

podendo utilizar tags

Melhor gestão das amostras através do painel das amostras de exames com pendências,
separando o quantitativo por: confirmação no setor, recepção de amostras, resultado,
revisão, liberação parciale total. Possibilidade de liberar amostra, dar resultado, consultar os
últimos resultados, exibir as perguntas associadas ao exame
Coleta através de dispositivo móvel
Envio de e-mail e/ou SMS para os pacientes ao registrar o pedido de recoleta, com definição
de e-mail e SMS padrão e do horário que essas notificações podem ser enviadas

Maior agilidade operacional com a possibilidade de cadastrar, revisar e liberar vários
resultados de exames de uma só vez
Telas para configurar regras que impedem solicitar e/ou realizar exames em determinados
setores, por tipo de atendimento reduzindo custos e evitando glosas
Envio de e-mail e/ou SMS ao corpo clínico (PEP) informando que um resultado liberado foi

alterado aumentando a segurança do paciente

Tela de resultado em lote da microbiologia dando agilidade no cadastro de resultados
negativos

Bloqueio de exames por atendimento
Novo Módulo de Soroteca
Diligenciamento, gestão de não conformidades, de Amostras
Novo processo de Rastreamento de Amostras

Financeiro e Controladoria

¡

r

o
o
.

Maior agilidade no fluxo de análise de pagamento com a Central de Pagamentos: Permite
efetuar consultas, pagamentos, prorrogar títulos entre outras ações. Possibilitando a
impressão de relatórios dinâmicos, de acordo com os filtros utilizados.

Maior agilidade na conciliação contábil e no fluxo de análise de pagamento com o processo
de detalhamento de Pagamento: Na tela de cadastro de contas a pagar, perm¡te ao usuário
visualizar o pagamento de forma mais detalhada. Também é possivelvisualizar o rateio do
pagamento e do desconto / acréscimo.
Maior flexibilidade no processo de impressão de cheques, sendo possível realizar a lmpressão
de Cheque em impressoras a Laser.
Facilidade na identificação do fornecedor através do Protocolo de Estoque/Financeiro com

a

criação de novas colunas como: Nome Fantasia, CNPJ, moeda e valor moeda.

lmportação de Títulos a pagar, a receber e cadastro de fornecedor de outros sistemas para o
SOULMV.

Páeina e de
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.
o
o

o
o

o

o

Maior segurança e controle com a possibilidade de realizar o cadastro de condição de
Pagamento que poderá ser utilizado no parcelamento de Contas a Pagar e a Receber.

Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento no FIEA pelo lote de retorno.

Maior flexibilidade com a possibilidade de realizar a prorrogação do título onde será
registrado o usuário que realizou e todo o histórico das prorrogações, como data anterior e
nova data, data e hora que foi realizada a prorrogação, observação informada pelo usuário e
motivo da prorrogação. Esta novidade irá facilitar no ajuste da data de vencimento dos títulos
de convênio, para que todos no período fiquem com a mesma data. Hoje é feito título por
título e com esta funcionalidade poderá ser realizado vários títulos ao mesmo tempo.
Maior agilidade no contas a pagar através do processo de DDA (Débito Direto Automático).
Permite processar os arquivos disponibilizados pelas instituições financeiras para o DDA e
conciliar com os títulos do sistema para posterior pagamento pelo lntercâmbio Eletrônico.
Gestão mais efetiva e centralizada de recebimento de convênios através da central de
Recebimento: Permite efetuar consultas, recebimento, prorrogar títulos entre outras ações.
Possibilitando a visualização do resumo dos convênios mostrando um gráfico gerencial e
relatório com os valores pesquisados em tela possibilitando uma leitura dos valores de
duplicatas, valores recebidos, glosas e aceite.

Maior agilidade e segurança no processo de cadastro de contas a receber, onde foram
implementados vários detalhamentos para o recebimento, detalhamento da movimentação
Bancária do recebimento, rateio do Recebimento e impressão de 2e Via de recibo de
recebimento,

Maior agilidade no processo de conciliação contábil através da evolução do Relatório de
Posição de contas a receber de Convênio: Criado a quebra de página por conta contábil, para

o
o

facilitar a análise junto

a contabilidade.

Maior agilidade na identificação de inconsistências e divergência entre movimentos contábeis
com a reformulação da tela de lançamento Contábil.
Logs contábeis: lmplementado validaçöes de consistência de Saldos, Lançamentos Contábeis

e Plano de Contas. Permitindo identificar de forma mais rápida e clara as inconsistência do

¡
o
o
o
¡
o
o
o

fechamento.

Maior Flexibilidade na análise gerencial com o modelo contábil: O Modelo Contábil possibilita
ao usuário criarestruturas de resultados gerenciais de acordo com a necessidade de análise.
Na tela de cadastro de Bens,

foi implementado o botão de Lançamentos, que detalha todas

as movimentaçöes que ocorrem com o bem, tombamento, depreciação, reavaliação e baixa.

Permite realizar o lançamento das faturas de cartöes de crédito coorporativo. Será gerado
título da fatura no contas a pagar para realizar o controle pagamento do mesmo.

Maior agilidade na conferência da DIRF, podendo fazer por fornecedor e por mês sem

a

necessidade de impressão de relatórios.

Permite realizar a geração de

DCTF.

Permite realizar a conferência de DCTF sem a necessidade de impressão de relatório.
Relatório de Glosa: Relatório que mostra em nível de procedimento informaçöes como: valor
de Glosa, aceite, aceite de recurso, recurso, recebimento de recurso e saldo de glosa.

Maior segurança no processo de recebimento de convênio através da configuração no
ro de convênio de uma conta padrão para o recebimento, não podendo utilizar outra
a se não for a definida na configuração de convênio do FFCV

unv
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o
¡
o
o
o
o
.

Envio de Remessa e Recebimento de retorno de Contas a Receber no Padrão CNAB: Permitir

realizar o envio e o retorno de remessas de cobrança.
Processo de Conferência da DMED: Permite realizar a conferência da DMED, separando os
responsáveis e os seus beneficiários.

Recebimento de Convenio e Glosa por Grupo de Procedimento e Grupo de Faturamento:

Permite realizar o recebimento de Convênio por grupo de procedimento
faturamento, sensibilizando a glosa.

Maior agilidade e controle no processo de conciliação bancária: Permitir ao usuário executar
a conciliação bancária dos lançamentos de extrato nas contas correntes e consultar conforme
necessidade. Ex: Processo, empresa, valor, financiadora etc.
Contabilização de estorno de pagamento sem provisão: lncluída a escrituraçäo do estorno de
pagamento, sem provisäo. Contabilização de recebimento recurso de glosa multi-empresa

Contabilização de Agrupamento de contas
pagamentos com cartão de crédito

o
.
o
¡
o
o
¡
o
o
o
¡
¡
o
o
6.2.7

a pagar -

Multi-Empresas Contabilização de

Contabilizaçäo de cheque custodiado: lncluída a contabilização de cheque custodiado MultiEmpresa
Separação de processos da contabilização de Patrimônio: lncluída a ldentificação do bem nas

movimentaçöes de depreciação. lncluído

o

e grupo de

o

Processo de transferência de Bens. lncluído o

processo de estorno da Baixa

Auditoria de liberação contábil do estoque:Auditoria das liberações de estoque, informando
usuário que realizou a liberação, data e hora de início e fim do processo, tipo de liberação,
estoque que foi importado
Relatório Computo Custo Paciente: lnformada a competência de referência para custos
(diárias, horas cirúrgicas, procedimentos e terceiros) que não houve apuração na competência

Agrupar bem totalmente depreciado: Ajuste para permitir agregação de bem a bem
totalmente depreciado, tendo como condição a forma de depreciação ser "Depreciaçäo
deta lhada"

Conciliação fácil, tela contemplando visão contábil, financeira, estoque e patrimônio
Gestão de Alçadas
Nova tela de recebimento de convênio com facilitadores para agilizar o processo

Reformulação do módulo de custo contemplando uma melhor gestão gerencial
CPC 27 - Dupla depreciação
Central de ativos no Patrimônio
Wizard de modelos contábeis
TEF

-

Transferência Eletrônica de Fundos

Conta Auxiliar ( Contabilidade

)

Versionamento de Plano de contas
Novo Módulo de contratos
Novo Módulo de orçamentos

Faturamento de Convênios, Central de Guias e Repasse

o

o

Maior flexibilidade e segurança nas regras de faturamento por empresa, possibilitando a não
visualização em empresas distintas.

Agilidade na conferência e ajuste das contas dos itens advindos da prescrição médica.

Ítilv
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o
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Malor controle e agilidade no processo de guias com a criação dos tipos de Guias SADT,
Material e Medicamento, Será possível configurar os t¡pos de guias por Grupo de faturamento.
Maior agilidade no processo de guias com a ordenação do bloco de guias pelo tipo de guia e
data de solicitação melhorando o controle do seu histórico.
Maior controle das pendências de autorização de Guias: cadastro de motivos de pendências
de autorização de guias.
Maior segurança com o controle de exclusão de guia OPME: perfil para controlar exclusão de
guias do tipo OPME.

Rastreamento de informaçöes: consulta de data, hora, usuário, motivo

e alteração

na

manutenção de guias.

Maior agilidade no processo cirúrgico, permitindo criar guias pré-agendamento, permitindo
iniciar o processo de cotação de OPME antes do agendamento.
Maior segurança no processo de Guias, transformando o campo Observações na guia em
registros onde as informações realizadas por cada usuário ficam registradas em seu nome com
data e hora e não podem ser alteradas por outro usuário,
Agilidade e segurança no processo de checagem do lançamento de itens autorizados por guia
na conta. Além da validação prévia, ao entrar na conta, serão exibidos os status de autorizado

e negado.

Essa informação permite lançar

o item na conta, caso esteja autorizado e

não

lançado, e bloqueia a conta em caso de item lançado e guia negada, enviando e-mail ao setor

o
.
o
o
o
¡
o
¡
o
.
.
¡
o
o
¡
6.2.8

de autorização. No caso de OPME, valida o valor aprovado.

Flexibilidade nas regras de proibição com data de vigência e por tipo de atendimento.
Fluxo de controle de esteira da conta.

Melhor gestão dos orçamentos de OPME.
Alçada para inclusão e exclusäo de itens da conta.

Gestor de pacotes;
Automatização de quebras de contas por convênio;
Central de Protocolação de Documentos Setorizada;
Fracionamento de Produtos por Convênios;
Fluxo de Reenvio de XML;
Repasse de Plantão, Fixo Mensal, Mínimo Assegurado e Produção;

Guias por Sessão no Agendamento;
Guias por Protocolo de Agendamento de Exames;
Painel de Justificativa Clínica de Prorrogações;
Estatísticas de Pacotes;
Desvínculo de pacotes para corpo clinico aberto.

Suprimentos, Manutenção e Compras

.

o
¡
o

Possibilidade de valorizar ordem de compra na confirmação de consumo dando maior
fidelidade ao valor de faturamento e agilidade no processo de OPME.
Novo sistema de manutenção permitindo o uso integral no sistema, sem uso de planilhas em
excel.
Gestão dos planos de manutenção preventiva.
Geração automática de ordem de serviço baseado na programação do plano de manutenção.
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o
.
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¡
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¡
o
.
¡
o
¡
¡

Envio de e-mails no momento da geração e na finalização da ordem de serviço, facilitando a

gestão e a comunicação na equipe.
Gestão da qualidade do serviço realizado através de formulários de avaliação enviado aos
solicita ntes;
Relatórios gerenciais para uma melhor gestão da manutenção;
Gestão de desempenho da equipe de manutenção;
Tela de gestão e acompanhamento da situação das ordens de serviços;

lntegração entre o sistema de entrada de notas o sistema financeiro e o patrimônio, dando
maior segurança e controle no processo.

Melhor gestão do processo de compras e notas fiscais de entrada, permitindo acompanhar
todo o processo.
Melhor controle do histórico de reabertura de movimentações confirmadas pela tela "Atender
Solicitaçöes".
Configuração que permite ou não a liberação de produtos após a alta médica, útil para ajustes
no faturamento.

Configuração para cancelamento de solicitações pendentes pós-alta, dando agilidade no
processo de devolução ao estoque.

lntegração com unitarizadora Opus-pac.
Configurações gerais de estoque multi-empresa, ou seja, parametrização específica de acordo

com a empresa logada apresentando maior flexibilidade de operar a área de suprimentos de
forma diferente entre empresas;
Possibilidade de fornecer uma posição de estoque por endereço em até 5 níveis dando maior

controle e agilidade no momento da dispensação e inventário;
Cadastro do número de registro do lote junto à ANVISA e da validade desse registro ao realizar

entrada de produtos.
Possibilidade

de restriçäo da quantidade de itens nas solicitações avulsas com base na

quantidade da prescrição médica, dando maior controle no processo e evitando perdas

o
o

e

glosas;

Confirmação de recebimento de transferência entre estoque e empresa por código de barras.
Possibilidade de avaliar o saldo dos produtos em todas as empresas do grupo, com estoque

atual, quantidade pendente de compras e consumo mensal, trimestral, semestral e anual

o
o
o
o
o
¡

agilizando o processo de gestão de ressuprimento.

Processo de fracionamento

do produto com identificação por código de barra do item

fracionado com redução de estabilidade por configuração.
Entrada de produtos com aplicação direta para "Transferência entre Empresas" agilizando o
processo de transferência.

Recebimento de transferência entre empresas com aplicação direta.

Melhor gestão do estoque com utilização de cobertura de estoque nas solicitações
automáticas de compras.
Acompanhamento do processo de compras por etapas: solicitação de compras, ordem de
compras e entrada de produto. Com controle das integraçöes, por exemplo, bionexo.
Cadastro de produtos com controle de "Lote", "Validade", "Padronizado", "Bloqueio de
Compra" e "Bloqueio de Movimentação" por empresa.

r\

Página 13 de 19

Ítnv

PROPOSTA TÉCNtCA - MtcRAÇAO

o

Análise de Ressuprimento

-

Possibilidade de avaliação

do estoque atual dos produtos,

quantidade pendente de compra, consumo mensal e diário e quantidade para ressuprimento
em dias e com margem percentual de segurança.

o
o

Maior agilidade do processo de produção de kits com reaproveitamento de kits devolvidos.
Acompanhamento do trajeto de kits produzidos, com as movimentaçöes realizadas
(produção, transferências e consumo) e exibição dos produtos da fórmula e da quantidade
reservada.

¡

Maior agilidade e segurança no processo de inventário por etapas e endereçamento, com
digitação mu ltiusuário.

o
o
o
.
o
o
¡

Entrada de produtos por conferência cega.
Processo de Acerto de Estoque sem necessidade de contagem.

Recebimento de notas fiscais centralizadas, Produtos e Serviços.
lntegração com a Sefaz

-

Notas fiscais de produtos.

lnventário Mobile.
Workflow de compras por atividade do usuário.
Autorização de ordem de compra eletrônica, via e-mail.

METODOLOGIA
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ETAPAS DO PROJETO

8.1.

FASES DO PROJETO, SUAS ENTREGAS, REqUtStTOS E CRITÉR|OS DE ACE|TAçÃO

8.1.1

GERENCIAMENTO DO PROJETO

lniciação
Planejamento: Etapa de formalização das expectativas e requisitos das partes
interessadas, assim como detalhamento do planejamento do projeto, com a emissão da Declaração
de Escopo e o Plano de Gerenciamento do Projeto, no qual constam as linhas de bases (escopo,

/

custo, tempo e qualidade) para medição de desempenho do projeto, em relação aos objetivos
propostos.

Monitoramento e Controle: Etapa realizada ao longo da execuçäo do ciclo de vida do projeto, cujo
principal objetivo é garantir que a execução está de acordo com as linhas de base estabelecidas,
assim como controlar de forma integrada as possiveis alteraçöes de escopo do projeto, a part¡r de
solicitaçöes formais de alteração de escopo e verificaçäo formal das entregas disponibilizadas ao
cliente do projeto.
Encerramento do Projeto: Etapa que envolve esforços de coleta e finalização da documentaçäo
necessária para o encerramento formal do projeto, garantindo que os produtos foram aceitos pelas
partes interessadas.
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8.L.2

M|GRAçÃO DO AMBTENTE DE STMULAçÃO DO

CLTENTE

Objetivo: Migrar o ambiente de simulação do cliente para a plataforma Soul MV, devendo este
ambiente ser utilizado para homologar, treinar e parametrizar tabelas e configuraçöes que
sofreram alteraçöes no Soul MV em relação ao MV2000 e que envolvem funcionalidades essenciais
para continuidade dos processos em operação no cliente.
Entregas:

a) Ambiente de simulação migrado
Requisitos:

r
.

lnfraestrutura do ambiente conforme dimensionamento disponibilizado MV;
Ambiente de simulação deverá estar atualizado (dados e aplicação) semelhante ao ambiente
de produção. O Dump da base de dados deve ser recente com no máximo cinco dias de
antecedência da etapa de pré-migração.

Critérios de Aceitacão:
. Relatório de migraçäo
8.1.3

/ instalação

HOMOLOGAçÃO DO AMBTENTE

Objetivo: Homologar o ambiente

/

do Soul MV no ambiente de simulação

STSTEMA

e funcionalidades do sistema em relação aos processos utilizados

pelo cliente.
Entregas:

a) Ambiente/Sistema homologado.
Requisitos:

.
.
.

Ambiente de simulação já migrado para a nova plataforma;
lnfraestrutura adequada para a realização da homologação;
Utilização de base de dados atualizada do cliente.

Critérios de Aceitacão
Termo de entrega do ambiente homologado para o cliente e consultoria da regional
8.1.4

TRETNAMENTO DE TABELAS E CONFTGURAçÕES

Objetivo: Transferir o conhecimento do cadastro de tabelas e configuraçöes que sofreram
alterações no Soul MV em relação ao MV2000 e que envolvem funcionalidades essenciais para
continuidade dos processos em operação no cliente.
Entregas:

a) Treinamentos concluídos.
Requisitos:

.
.
.
.

Ambiente de simulação homologado;

lnfraestrutura adequada para a realização dos treinamentos;
Utilização de base de dados atualizada do cliente;
ldentificação na planilha de funcionalidades imprescindíveis para a operacionalização no Soul
MV em relação aos processos utilizados pelo cliente (esta planilha será disponibilizada pela
MV para preenchimento pelo cliente).

Critérios de Aceitacão:
. Ficha de frequência dos treinamentos, com nome e assinatura dos participantes;
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Ficha de avaliação de satisfação dos participantes

8.1.5

CADASTRAMENTO DE TABETAS E CONFTGURAçÕES

Objetivo: Cadastrar tabelas e realizar configurações que sofreram alterações no Soul MV em
relação ao MV2000 e que envolvem funcionalidades essenciais para continuidade dos processos
em operação no cliente.
Entregas:
a) Tabelas cadastradas e Configuraçöes realizadas.
Requ isitos:

.

Aplicar as configurações mapeadas na planilha de funcionalidades imprescindíveis para

r

operacionalização no Soul MV em relação aos processos utilizados pelo cliente.
Acompanhamento e orientações da equipe de consultoria da MV.

a

Critério de Aceitacão:
r Termo de aceite de etapa
8.1.6

TRE¡NAMENTO DE AMBI ENTAçÃO

/ Tl

Objetivo: Realizar treinamento para MULTIPLICADORES
mostrando diferenças nas
características da nova plataforma (login único para navegação em todos os módulos que o usuário
tem permissão de acesso, estrutura de menus, impressão, etc.), com detalhamento apenas sobre

processos que sofreram alteraçöes no Soul MV em relação ao MV2000 e que envolvem
funcionalidades essenciais para continuidade dos processos em operação no cliente.
Entrega:

a) Treinamentos realizados.
Requisitos:

.
.

lnfraestrutura adequada para a realização dos treinamentos.
Divulgação antecipada da programação de treinamentos

.

multiplicadores / Tl).
Utilização de base de dados do cliente no ambiente de simulação devidamente migrada.

e

respectivas turmas (apenas

Critérios de Aceitação:
. Ficha de frequência dos treinamentos, com nome e assinatura dos participantes
. Ficha de avaliação de satisfação dos treinandos.
r Termo de aceite da etapa.
8.1.7

STMULAçÃO

Objetivo: Garantir que todos os requisitos e recursos necessários para operacionalização do
sistema tenham sido atendidos antes da entrada em operação. Requisitos e recursos (usuários
aptos a fazer uso da ferramenta com conhecimento de todas as rotinas envolvidas no processo,
conhecimento de novas funcionalidades essenciais para continuidade da operação em uso, prérequisitos tecnológicos, desenvolvimento de relatórios personalizados, testes de performance,
etc.),
Entrega:

a) Simulação integrada realizada em todas as áreas da instituição e por todos os usuários do
sistema.
Requisitos:

r
.

Ambiente de simulação migrado e homologado;
tOO% da infraestrutura disponívelconforme dimensionamento disponibilizado pela MV;

sdt-o-ý",

[\ t
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L00% dos usuários treinados pelos multiplicadores sobre a ambientação na nova plataforma

e conhecimento de novas funcionalidades essenciais para continuidade do processo em
operação;
Multiplicadores com conhecimento das regras de negócio, cultura e processos da instituição
e setores envolvidos para a condução da fase de simulação;
Os multiplicadores deverão ter acesso a documentação das trilhas dos processos em
operação a serem homologados das respectivas áreas.
Critério de Aceitacão:
' Check-list com todas as configuraçöes identificadas durante a simulação que serão aplicadas
no ambiente de produção imediatamente após a migração e antes da liberaçäo para os

r
8.1.8

usuá rios;

Termo de aceite da etapa.

pRÉ-rNsrALAçÃo DAs ApLtcAçÕEs EM AMBTENTE DE pRoDUçÃo
Objetivo: Reduzir o tempo de parada (blackout) do hospital quando da migração efetiva no
ambiente de produção.
Entrega:

a) Ambiente de produção pré-configurado no servidor de aplicação.
Requisitos:

¡

Servidor de aplicação disponível conforme dimensionamento disponibilizado pela MV

Critério de Aceitacão:

.

8.1.9

Não tem

ENTRADA EM PRODUçÃO

Objetivo: Realizar a migração (compatibilidade) do banco de dados do MV2000 para o Soul MV

e

finalizar a instalação da aplicação com base no ambiente pré-instalado.
Entrega:

a) Ambiente de produção migrado

e disponível para uso.

Requisitos:

r
'
'
'
'

Toda a infraestrutura (servidor, estação de trabalho, sistema operacional, navegador de

internet e dispositivos periféricos) do ambiente de produçäo disponível conforme
dimensionamento disponibilidade pela MV;
Elaboração e aplicação de plano de contingência para garantir a operação durante o tempo
de blackout, e lançamento dos dados no sistema após liberação para uso;
Realização de backup do banco de dados de produção antes de iniciaro processo de blackout;
Aplicação de todas as configurações necessárias (parâmetros de módulos, caminho de
relatórios) para utilização do sistema;
Não ter impressoras matriciais, as mesmas não são compatíveis com os relatórios do Soul
MV os quais são desenvolvidos em padrão gráfico.

Critério de Aceitacão:

.

Não tem

8.1.10 ACOMPANHAMENTO eÓS-nnrennçÃO
Objetivo: Apoiar a equipe de MULTIPLICADORES

E

ANALISTAS DE Tl durante a etapa de operação

ass ist id a.

rms¡Ullo^n
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Entrega:

a) Suporte

aos multiplicadores
Requisitos:

.
.

/ Tl.

Definição e atuação de multiplicadores em todas as áreas da instituição;
Multiplicadores / Tl aptos a dar suporte aos usuários finais.

Critério de Aceitação
. Termo de encerramento do projeto assinado.

9

MACRO CRONOGRAMA DO PROJETO M|GRAçÃO DA PLATAFORMA MV2OOO PARA SOULMV
O cronograma com o detalhamento das atividades será elaborado e apresentado no início do projeto

Migração
tecnológica

Homologação da
instalação e aplicação

Overview para
ambientação
de

multiplicadores

10

Apoio na etapa de
simulação para
multiplicadores

Apoio aos
multiplicadores
na operação

assistida

PREMTSSAS E RESTRTçOES

10.1. O ambiente tecnológico do cliente deve estar disponível e de acordo com dimensionamento definido
pela equipe de infraestrutura da MV, observando que, além de todo o hardware necessário as versöes
do Oracle compatíveis com a nova plataforma (Soul MV)são: Oracle 1L.2.0.4, Oracle I2.L.0.L ou Oracle
L2.L.0.2.

Nota: Durante a negociação comercial deverá ser solicitado o dimensionamento do ambiente através
do e-mail dimensionamento@mv.com.br;
L0.2. De acordo com as características do cliente o comitê de produtos da MV juntamente da equipe de
Serviços Técnicos definirá a linha de instalação dos produtos (LTS ou FTR);
1-0.3. Cliente que faz uso da prescrição / prontuário eletrônico através do PAGU ou PEPL deve
obrigatoriamente antes da migração do MV2000 para o Soul MV:
1-0.3.1. Realizar implantação da última versão do PEP2 disponível e, portanto, compatível com a última
versão do Soul MV que será instalada;

Nota: Cliente que a migração for direcionada para linha FTR deverá implantar a última versão
do PEP2 da linha LTS compatível com o MV2000, e durante o processo de blackout deverá

atualizar para a versão FTR compativel com a versão do Soul MV instalada;
L0.3.2. Cliente que faz uso de versöes desatualizadas do PEP2 deve atualizar este produto para a última
versão disponível e compatível com a última versão do SoulMV que será instalada;
Nota: Cliente que a migração for direcionada para linha FTR deverá implantar a última versão
do PEP2 da linha LTS compatível com o MV2000 e durante o processo de blackout deverá
atualizar para a versão

compatível com a versão do Soul MV instalada;
L0.3.3. Desenvolvimento de documentos elestrônicos no novo editor (eliminar documentos em OCX);
10.4. Cliente que faz uso do agendamento de consultas através do módulo PARA (Ambulatório), exames de
imagem através do módulo PSDI (Diagnóstico por lmagem) e exames de laboratório através do módulo
PSSD (Laboratório) devem obrigatoriamente implantar o módulo SCMA (Central de Agendamento) o
qual deve estar em operação antes do início do projeto de migração;
FTR
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10.5. Para cliente que possuir customizaçöes exclusivas (desenvolvimento MV) a equipe de Serviços Técnicos
irá mapear tais customizaçöes e verificar se as mesmas foram desenvolvidas no Soul MV, para aquelas
que não houve desenvolvimento na nova plataforma a equipe comercial deverá apresentar proposta de

desenvolvimento que ocorrerá conforme aprovação

e afetará o tempo de projeto previsto no

cronograma padrão de migração;
L0.6. Não é de responsabilidade da MV, mapear, manter e garantir após a migração o funcionamento de
customizações, objetos de banco, integrações, relatórios personalizados e painéis de indicadores que
foram desenvolvidos pelo cliente;
10.7. Desenvolver no Report Designertodos os relatórios personalizados, fichas e etiquetas de atendimento,
termos de responsabilidade e demais documentos desenvolvimentos no MVReport;
L0.8. Todas as integrações padrões desenvolvidas e instaladas pela MV serão mantidas;
L0.9. Para a efetivação da migração no ambiente de produção 100% dos usuários devem estar aptos a fazerem
uso do Soul MV;
10.10.É de responsabilidade do cliente a definição de multiplicadores com conhecimento e perfiladequado e
em número suficiente para realizar capacitação de tOO% dos usuários sobre a ambientação da nova

plataforma e alterações no Soul MV em relação ao MV2000 que envolvem funcionalidades essenciais

para continuidade dos processos em operação no cliente.
LO.L1*É de responsabilidade da equipe de multiplicadores e analistas de Tl a condução e acompanhamento da
simulação nos setores com os usuários finais;
tO.L2.É de responsabilidade da equipe de multiplicadores e analistas de Tl o suporte aos usuários finais após
liberação do ambiente de produção devidamente migrado, este suporte deverá ser estendido pelo
tempo que o cliente julgar necessário;
10.1-3.Para cliente com estrutura composta por mais de uma empresa ou que a operação seja executada em
prédios/endereços distintos, deverá serestruturada um centralde projetos na unidade principalonde
todas as atividades da equipe de serviços técnicos e consultoria serão desenvolvidas, ficando a replicação

do conhecimento e suporte aos multiplicadores destas unidades sob responsabilidade da equipe de
multiplicadores envolvida na central de projetos

11. CONFIDENCIALIDADE
As informaçöes 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 deverâo ser divulgadas, salvo em caso de
autorização por escrito de ambas as partes.

12. VALIDADE
Esta prop

válida por 30 dias a part¡r de sua emissão, invalidando propostas an

flores.

de

Nome:

.-J\ã- ",-,*,.. .*G
p,-azt_¿-s:-=>

Cargo: %¡-o

A&gp-.I-^=

MV Sistemas

Nom

<J;

d

Página 19 de 19

