
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

Secretaria Municipal de Saúde 

Assistência Farmacêutica Básica 

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE 

 
Solicito a contratação com urgência de um novo sistema de informática para 

operacionalização da Farmácia Básica Municipal nas unidades Central e 

Solidão, com vistas a garantir as necessidades dos pacientes atendidos bem 

como a melhoria de fluxo de serviço e gestão de compras, logística e controle 

de estoque, atendendo a necessidade de rastreabilidade dos lotes de 

medicamentos dispensados, conforme exigência da legislação RDC 344/98 e 

RDC 44/09, nos termos das portarias 649/2021 e 928/2021 SES/RS, referentes 

a adesão ao Programa Farmácia Cuidar+ e do Qualifar-SUS. 

 

JUSTIFICATIVA 

O atual sistema que operacionaliza a gestão das farmácias municipais (TRIER) 

é um sistema destinado a farmácias comerciais, atendendo exclusivamente o 

controle de estoque.  

O programa QUALIFAR-SUS exige que toda a produção em medicamentos da 

assistência farmacêutica municipal seja operacionalizada pelo sistema próprio 

do Ministério da Saúde, o sistema Hórus, gerando assim um recurso 

quadrimestral ao município de R$ 6000,00. Para a manutenção da verba, a 

produção é digitada diariamente, gerando um segundo serviço nas rotinas da 

farmácia. 

Como o sistema Hórus é um sistema pesado e instável, é muito difícil usá-lo 

com exclusividade para a gestão geral, por isso os serviços da TRIER são 

mantidos. 

Além disso, com o advento do programa estadual FARMÁCIA CUIDAR+, a 

vigilância sanitária evidenciou a necessidade de rastrear lotes dos 



 

medicamentos dispensados, conforme relatório de inspeção anexo, atividade 

essa não contemplada pelo sistema TRIER. 

Também recebemos um comunicado da TRIER sobre a atualização dos 

serviços, aumentando muito os valores (anexo). 

Sendo assim, surge a oportunidade de atender todas as necessidades de 

gestão das farmácias municipais em um único software de informática, 

garantindo a evolução dos atendimentos, da gestão e da logística, com 

legalidade e mantendo os recursos conquistados. 

 

1. DO OBJETO: 
 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada 

para provimento de Sistema de Gestão de Farmácia Pública, nas duas 

unidades de farmácia municipal, de forma independente, em ambiente 

web, contemplando serviço de migração de dados, treinamento e capacitação 

de usuários, parametrização e customização de programas, locação de 

servidor web (cloud) para hospedagem de dados com backup, redundância e 

link para download, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e 

suporte técnico, relacionados a cada módulo de programas, com atendimento 

remoto e/ou local. 

 

2. DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES, 
MÍNIMAS, DOS SISTEMAS: 
 

CADASTRO UNIFICADO 

● Funcionalidades Gerais: 
● Centralizar dados de Pacientes e Fornecedores em Geral: Nome, 
CNPJ, CPF, código junto ao IBGE e telefone; 
● Permitir o vínculo do brasão principal do Município, mais os dados 
de configuração de e-mails; 
● Cadastro das informações de identificação de pessoas físicas, 
contendo no mínimo, os seguintes dados: estado Civil, data nascimento, 
nome dos pais ou responsáveis, documentos de identificação (RG), título 
de eleitor/zona/seção, certidão de nascimento/livro/folha, carteira de 
trabalho/série/data/UF, dados da residência e correspondência, dados 
bancários e profissionais, documento militar e informações de contato 
como telefone, e-mail, fax, celular; 
● Disponibilizar na composição dos dados do cadastro único, etnias 
e deficiências previamente cadastradas junto ao sistema e obedecendo 
normais legais de numeração e descrição; 



 

● Cadastro das informações de identificação de pessoas jurídicas, 
contendo no mínimo, os seguintes dados: razão social, CNPJ, data 
abertura da empresa, inscrição estadual e municipal, endereço e contato; 
● Centralizar todas as informações referentes aos contribuintes, 
fornecedores, pessoas físicas e/ou jurídicas, onde devem ficar 
registradas informações de uso comum, de maneira a centralizar 
informações de forma a evitar duplicidade de cadastros; 
● Disponibilizar agenda de uso comum a todos os servidores com 
acesso ao sistema, centralizando em um só local todos os registros de 
contatos do município; 
● Disponibilizar relação das cidades, indicação de Unidade 
Federativa e código do IBGE; 
● Disponibilizar o registro de todos os bairros do município e fora 
dele, agilizando os processos e evitando a duplicação de informações; 
● Permitir o cadastro dos logradouros, podendo ser Rua, Avenida, 
Rodovia, Beco etc. bem como os dados do mesmo, como nome, ofício 
de criação, lei de criação, nome anterior, data de criação, mais a 
definição da cidade onde o mesmo está, com vistas a facilitar a pesquisa 
e vínculo ao logradouro exato onde o contribuinte tem seu imóvel ou 
onde a empresa está localizada; 
● Permitir o cadastro das profissões que devem receber seu 
respectivo CBO, devendo estar vinculadas ao cadastro único, compondo 
base de pesquisa e estatística; 
● Possibilitar o cadastro dos feriados Brasileiros, Estaduais e 
Municipais; 
● Permitir a definição das permissões, a princípio por software, e 
dentro de cada software, possibilitar liberação de acesso as funções de 
gravar / editar / excluir, para cada opção do menu; 
● Possibilitar parâmetro das informações cadastrais, tanto para 
pessoas físicas e jurídicas; 
● Disponibilizar módulo para verificar se a versão instalada é a 
última ou se há atualização disponível, caso tenha a transferência do 
pacote atual pode ser solicitado por este módulo de forma automática, 
antes o sistema valida se há usuários conectados, se houver pode ser 
disparado um aviso de desconexão ou aguardar outro momento para 
fazer a execução da rotina; 
● Permitir unificação dos bairros cadastrados em duplicidade, onde 
o sistema deverá mostrar todos os bairros existentes e visualmente, o 
operador possa selecionar os bairros que quer eliminar e para qual 
código deseja estabelecer o vínculo; 
● Permitir unificação das cidades cadastradas em duplicidade, onde 
o sistema deverá mostrar todas as cidades e o estado existente e 
visualmente, o operador possa selecionar as que estão em duplicidade e 
definir quais que quer eliminar e para qual código deseja estabelecer o 
vínculo; 
● Permitir unificação das ruas, após criteriosa análise, levando em 
consideração todos os fatores que diferem umas das outras, que estarão 
disponíveis na tela, dando condições ao operador definir visualmente 
qual de fato é a mesma; 



 

● Possibilitar que o município opte por unificar a forma que o 
cadastro único vai ser apresentado, ou de forma capitalizada ou apenas 
a primeira letra de cada nome em caixa alta; 
● Disponibilizar histórico onde mostre os usuários que fizeram 
alterações; 
 

CONSULTA UNIFICADA 

Funcionalidades Gerais: 

● Possibilitar consulta estratégica única à Pacientes e Fornecedores 
em Geral, mediante a digitação do Nome ou parte dele, ou Nome 
Fantasia, ou Número de Cadastro Único, ou Número de CPF/CNPJ, 
visualizando-se todo o histórico e a relação dos mesmos com a 
Municipalidade, de forma sintetizada e analítica, quanto a: 
● Informações cadastrais (Identificação com foto (se cadastrada), 
Documentos, Contatos, Endereçamento e Dados bancários); 
● Exames autorizados, não autorizados e realizados; 
● Medicamentos retirados; 
● Auxílios concedidos; 
● Outras informações geradas pelos usuários integrados ao 
Cadastro Único. 
 

GERENCIAMENTO DE SAÚDE/MEDICAMENTOS: 

Funcionalidades Gerais: 

● Deverá operar de forma integrada ao Controle de Almoxarifado 
(estoque e materiais), possibilitando o efetivo controle de pacientes, 
todas suas consultas, exames, retirada de medicamentos, agenda de 
transporte de pacientes e agendamento de exames em conveniados; 
● Possibilitar o cadastro de escala de horário para todos os 
funcionários da unidade, Cadastro de tipos de exames e registro dos 
resultados dos mesmos para acompanhamento da progressão dos 
resultados registrados; 
● Agendamento de consultas e viagens; 
● Controle de destinos e Ambulâncias; 
● Requisições, Encaminhamentos, Lista de Espera para Exames, 
Autorização e Confirmação de Exames; 
● Atestados, Declarações e Receituários. 
 

Farmácia: 

● Controlar os medicamentos frequentemente dispensados por 
paciente; 
● Controlar os medicamentos segundo a portaria 344 de 12/05/1998 
emitida pela ANVISA; 
● Permitir a transferência de medicamentos entre Almoxarifados; 



 

● Controlar a distribuição do mesmo medicamento por paciente; 
● Controlar as saídas, devoluções e retiradas de medicamentos do 
Almoxarifado com descrição do motivo; 
● Permitir o lançamento de inventário; 
● Permitir o cadastramento dos lotes dos produtos; 
● Permitir o cadastramento da quantidade mínima de cada produto 
em estoque; 
● Deverá emitir um aviso em tela quando o medicamento alcançar o 
estoque mínimo; 
● Deverá controlar a validade dos produtos; 
● Deverá realizar a exportação referente a dispensação dos 
medicamentos (Qualifar) via webservice. 
 

Geração de Relatórios e Consultas: 

● Histórico de Exames; 
● Profissional por Unidade - Profissionais que prestam serviço em 
cada unidade de atendimento; 
● Cartão Farmácia - Emissão e controle de emissão do cartão 
farmácia; 
● Relatórios: Procedimentos realizados, Histórico do Paciente, 
Viagens, Exames, entre outros; 
● Relatório com o balanço completo dos medicamentos; 
● Relatório para projeção de compra; 
● Relatório da movimentação de medicamentos controlados; 
● Resumo mensal do estoque informando saídas e entradas. 
 

Serviços de IDC (Na nuvem): 

Funcionalidades Gerais: 

Disponibilização de infraestrutura de IDC - Internet Data Center, 

permitindo o correto e adequado funcionamento, bem como, a segurança 

e armazenagem das informações (dados) e dos sistemas/módulos, 

definidos neste documento e disponibilização de Backup’s, 

compreendendo as seguintes especificações/características: 

● Data Center com classificação TIER III segundo a Norma 
ANSI/EIA/TIA 942 e Certificação ISAE 3402, o qual deverá operar em 
regime de 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
com garantia de 99,98% de disponibilidade, proporcionando ao longo de 
um ano, um máximo de 1,6 horas de indisponibilidade dos serviços por 
motivos eventuais do mesmo; 
● O funcionamento do Data Center é garantido por tecnologia de 
virtualização e/ou redundância, de forma a garantir a máxima 
disponibilidade funcional; 
● Os links dedicados no Data Center serão fornecidos pela 
CONTRATADA. 



 

● A plataforma de hardware do Data Center ofertado, deverá 
atender a demanda estimada comprometendo-se a Contratada em 
efetuar os eventuais upgrades necessários ao bom funcionamento da 
sistemática. 

● Todos os recursos de infraestrutura, bem como servidores de 
banco de dados, de aplicativos e firewall, estão dimensionados para 
atendimento satisfatório da demanda do objeto da proposta. 

 

3. DOS PRAZOS E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

3.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no 
prazo de até 10 (dez) dias, convocará a vencedora para assinar o 
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
 

3.2. A prestação dos serviços deverá ocorrer na sede da 
Contratante 

 

3.3. O prazo para o início dos serviços é de 5 dias, após 
assinatura do contrato, tendo um prazo máximo para completa 
conclusão dos serviços de migração, implantação e treinamento de 90 
(noventa) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço. 

 

Mostardas, 25 de outubro de 2022. 

 

 

Ana Paula Duarte Krupp 

CRFRS 13691 
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