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Salvador, 04 de março de 2020. 

Comunicação Interna n9  0271 2020 

Origem: DG 1 SECEX 

Destino: SECEX 1 Equipe Projeto 01/2019 

Assunto: Demanda a prospecção de uma solução voltada especificamente para o 

combate à COVID-19 

Prezado Helder Aurélio Pinto, coordenador da equipe de pesquisa do Projeto 01/2019 - Projeto 

Implantação da FESF-TECH e prospecção de soluções e estratégias tecnológicas. 

CONSIDERANDO agrave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos Indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO que a FESF tem firmado um Acordo de Cooperação Técnica n2 2/2017, 

celebrado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bebia — SECTI, para 

o desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, ensino, 

desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-científica, assistência à saúde, 

saneamento, qualidade e melo ambiente 

CONSIDERANDO o Contrato de Encomenda Tecnológica n9  001/2019, firmado entre a FESF e a 

CORE para o desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de soluções que permitam 

implantar um registro eletrônico de saúde, com interoperabilidade entre os sistemas e soluções 

utilizados em diversos pontos de atenção â saúde, e um modelo de gestão da Informação que 

qualifique a atenção â saúde e a tomada de decisão de profissionais, usuários e gestores do 

SUS e que promova a criação e estruturação de um Ecossistema de Inovação, possibilitando 

parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e 

negócios com geração de emprego e renda; 

CONSIDERANDO o grande esforço articulado necessário, a ser empreendido por toda a 

sociedade, inclusive por meio de cooperação público-privada, e a responsabilidade do estado e 

da sociedade civil no enfrentamento desta grave crise de saúde pública; 



FESTSUS 
Venho solicitar desta equipe de pesquisa, com urgência, a produção de uma solução voltada 

especificamente para o combate à COVID-19, integrada â Plataforma Eletrônica da 

Saúde (produto de inovação em desenvolvimento por meio do Contrato de Encomenda 

Tecnológica FESF 01/2019), que possibilite à FESF apoiar estados e municípios no 

combate à pandemia. 

Desde já, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

Cordialmente, 

é7Jo Santana 

Secretário Executivo da FESF e 
Coordenador do Projeto 

Implantação da FESF-TECH e 
prospecção de soluções e 
estratégias tecnológicas 
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Salvador, 16 de março de 2020. 

Comunicação Interna n° 04812020 

Origem: SECEX J  Equipe Projeto 01/2019 

Destino: DG 1 SECEX 

Assunto: Resposta à demanda por prospecção de uma solução voltada especificamente 

para o combate à COVID-19 

Prezado José Santana, Secretário Executivo da FESF, 

Em resposta à Cl SECEX ns 27/2020, que demanda desta equipe de pesquisa, com 

urgência, a prospecção de uma solução voltada especificamente para o combate à 

COVID-19, que possibilite à FESF apoiar estados e municípios no combate à pandemia, 

foram identificados projetos e iniciativas que já estavam utilizando as TICs no combate 

à COVID-19. 

As principais referências estudadas foram as experiências: 

1 - da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e dos municípios de Recife e 

Paulista; 

2 - do Telessaucle da Bahia, desenvolvida pela própria FESF-SUS junto à Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia, e do Telecorona, desenvolvida pela SECTI também com 

participação da FESF-SUS; 

3 - da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, envolvendo o Telessaúde da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro e infectologistas da Fiocruz Rio; 

4 - da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; e 

5 - do aplicativo lançado pelo Ministério da Saúde no Governo Federal. 

Nesta prospecção foi possível identificar varias estratégias, sendo as mais relevantes 

para o combate à pandemia, conforme entendimento desta equipe de pesquisa: 
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- o uso do telessaúde (ou de alguma orientação a distância realizada por profissionais 

de saúde), guiados por protocolos de atendimento clínico â distância, corno modo de 

identificar casos suspeitos, orientar medidas de autocuidado e/ou orientar o fluxo mais 

adequado a serviços de saúde; 

- ouso da telerregulação para definir fluxos assistenciais com base em pré-avaliações 

que resultam na emissão de documento de referência para os serviços de saúde a fim 

de organizar o fluxo e priorizar pacientes para portas de urgência específicas para 

covid-19; 

- monitoramento do isolamento social com orientações para o paciente; 

- algoritmos embarcados em aplicativos ou plataformas web que hierarquizam 

suspeita de casos para priorizar atendimentos a uma retaguarda com profissionais de 

saúde; e 

- georreferenciamento de casos suspeitos. 

A equipe de pesquisa dialogou com pessoas das equipes que estavam desenvolvendo 

essas estratégias em suas localidades para compreender os detalhes e, principalmente, 

as vantagens, dificuldades e fragilidades de cada estratégia adotada, tendo acesso a 

fluxogramas, protocolos, regras de negócio de soluções entre outros materiais, que 

possibilitaram formular a proposta ora apresentada (anexo). 

Atenciosamente, 

ider Aur lo Pinto 

Coordenador da equipe de pesquisa do Projeto 01/2019 - 

Projeto Implantação da FESF-TECH e prospecção de 

soluções e estratégias tecnológicas 
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ANEXO I 

Prospecção e funcionalidades do App Monitora COVID-19 

Com base nas experiências prospectadas, nas características e necessidades do estado 

da Bahia, no fato de já haver o Telessaude e o Telecorona com ações dirigidas ao 

enfrentamento da pandemia (o primeiro orientando profissionais de saúde e o 

segundo orientando cidadãos que ligam para o serviço telefônico) e nas possibilidades 

oferecidas pela Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), foi modelado um desenho com 

intervenções combinadas e complementares composta por: 

- um aplicativo de celular que interage com os cidadãos dando informações e 

analisando automaticamente e instantaneamente, segundo um protocolo com 

alto grau de sensibilidade, a presença ou não de sintomatologia (mesmo 

inespecífica), a presença de fatores para risco aumentado para caso grave de 

covid19 e sintomatologia indicativa de insuficiência respiratória aguda; 

- urna equipe de médicos que atende e orienta à distância as pessoas com 

sintomas de Coronavírus; 

- um Registro Eletrônico de Saúde (da IPES) que guarda essas informações por 

usuário e pode ser ligado com qualquer prontuário eletrônico do município 

(incluindo o e-SUS) para integrar as informações e interoperar os diferentes 

serviços de saúde com o objetivo de melhorar e agilizar o atendimento; e 

- a possibilidade de alimentar soluções de análise de dados que permitam 

projetar espacialmente as suspeitas de casos, bem como o comportamento de 

grupos relacionados ao uso dos serviços de saúde, a evolução dos sintomas, as 

ações de Isolamento e etc. 
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Portanto, os objetivos da estratégia são: 

- fazer um primeiro atendimento das pessoas à distância evitando que elas 

busquem desnecessariamente um serviço de saúde Inadequado para seu caso, 

reduzindo tanto deslocamentos como contaminações nesse percurso; 

- acompanhar e monitorar pessoas com sintomas e em Isolamento domiciliar; 

- localizar geograficamente grupos de pessoas (dados populacionais) para 

planejar melhor o atendimento e organização dos serviços de saúde de 

referência que fazem pare da linha de cuidados do Covid19; 

- apoiar a análise do comportamento das pessoas e da pandemia no território e 

as intervenções de saúde pública (dados populacionais). 

Considerando os requisitos para implantação da estratégia, foi identificado o Monitora 

Covid19, um aplicativo desenvolvido, oferecido e mantido pela empresa Novetech. O 

aplicativo estava sendo considerado em quatro das experiências analisadas sendo que 

foi implementado em uma e está em implementação em outra. A empresa tem um 

histórico de serviços e aplicativos mobile para a atenção básica, sempre 

georreferenciados. Possuem contrato, no momento, com 40 municípios, sendo 25 em 

cidades da Região Nordeste. A Novetech já era conhecida pela FESF-SUS por ter 

apresentado outra solução na consulta pública para a citada Encomenda Tecnológica 

relacionada ao RES. Não foi selecionada, mas mostrou interesse de participar 

futuramente do ecossistema de inovação. 

A solução foi desenvolvida para monitorar casos de isolamento domiciliar. Depois de 

uma análise das equipes técnicas de saúde e de TI, foi feito um diálogo com a empresa. 

O projeto em construção foi apresentado a eles, que se interessaram em participar, 

desenvolvendo uma solução específica para o projeto, adequando o aplicativo aos 

objetivos, funcionalidades e protocolos propostos e utilizados na estratégia da FESF-

SUS, e sem custos para a FESF-SUS e o poder público. 

Caso a solução seja aprovada pela direção da FESF, a sugestão desta equipe de 

pesquisa é que seja celebrada parceria entre a FESF, a Novetech e a Core (parceiro 

tecnológico da PES), para uso do App Monitora COVID-19 e integração à Plataforma. 
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App Monitora COVID-19 e Retaguarda Clínica — características e 

funcionalidades 

• 	Aplicativo Monitora COVID-19 

O aplicativo, Monitora COVID-19, é um recurso simples, que deve ser baixado pelo 

próprio usuário, e terá as seguintes funcionalidades: 

Orientações para o autocuidado e o isolamento social; 

Informar se está em isolamento social; 

3 — Classificar o risco do paciente, de acordo com comorbidades e sintomas auto 

informados; 

4— Georreferenciar o usuário, por local de residência e por local de acesso ao App; 

5 — Informar as unidades de saúde mais próximas; 

6— Mensagens automáticas ou enviadas por profissionais de saúde, com orientações 

clínicas e/ou de autocuidado; 

7 — Chamadas por audio ou vídeo, para comunicação entre médico e usuário (em 

desenvolvimento). 

Para a classificação do risco, o Monitora COVID-19 atribuirá aos usuários quatro cores 

(grupos), que sinalizam para os profissionais de retaguarda as prioridades de interação 

à distância cornos mesmos: 

Verde: dispensa interação humana. O usuário é assIntomático ou tem 

sintomas que não se enquadram nos critérios da COVID-19 - Receberá 

apenas orientações pelo APP; 

Amarelo: sintomáticos com menos de 60 anos e sem comorbidades 

(risco habitual) - Receberá orientações pelo APP e contato da equipe de 

retaguarda em até 24 horas; 

Laranja: sintomáticos com mais de 60 anos ou com comorbidades, 
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independente da idade (risco elevado) - Recebera orientações pelo APP 

e contato da equipe de retaguarda também em até 2411, mas com 

prioridade em relação aos amarelos; 

4. Vermelho: sintomáticos com sinais de gravidade (dispneia; desconforto 

respiratório; piora nas condições clínicas de doença preexistente) — 

Receberá orientação automática de se dirigir, imediatamente, a um 

serviço de urgência ou emergência. A retaguarda deve reforçar a 

necessidade de deslocamento, orientar serviços de referência e colher 

informações sobre onde o usuário esta e sua condição. 

Uma das funcionalidades a ser desenvolvida, baseada na experiência do Rio de Janeiro, 

é a geração de um documento, com número de protocolo do atendimento, para que o 

usuário possa apresentar na emergência e agilizar o atendimento hospitalar, evitando, 

inclusive, eventual contaminação de outros usuários na sala de espera, enquanto 

aguarda atendimento. 

Retaguarda Clínica 

O objetivo da retaguarda clínica, em conjunto com o aplicativo, é qualificar a demanda 

aos serviços de saúde. Identificar e orientar: 1) pacientes com sintomas que podem ser 

cuidados em casa, tranquilizando-os e reforçando a necessidade de isolamento, e 

orientando a atualização da sua condição clínica pelo App; e 2) pacientes que 

precisam, com urgência, buscar o serviço de saúde, para tratamento da COVID-19. 

Desta forma, espera-se diminuir a sobrecarga no sistema e a contaminação dos 

pacientes que buscam os serviços. 

Ao utilizar o aplicativo, as informações aportadas pelo usuário ficam disponíveis em 

uma aplicação web de gestão. Nela, os usuários são listados por risco, do maior 

(vermelho) para o menor (verde), ordem em que devem ser contatados pelos médicos. 

Estes usuários serão orientados, de acordo com a sua condição clinica, e 

permanecerão na lista, para reavaliação nas próximas 24 horas, a depender da 

evolução do quadro. 
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Com o aumento da demanda, enfermeiras/os e outros profissionais de saúde poderão 

ser recrutados para atuar, sob supervisão, na interação com casos amarelos e, 

eventualmente, verdes, 

Para manejo clínico dos usuários do App, os médicos deverão basear-se no Protocolo 

de Manejo Clínico do COVID-19 na Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, 

na sua versão mais atual disponível no site: https://coronavirus.saude.eov.br/ 

Aér ider Aur io Pinto 

Coordenador da equipe de pesquisa do Projeto 01/2019 - 

Projeto Implantação da FESF-TECH e prospecção de 

soluções e estratégias tecnológicas 
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Ofício FESF-SUS n2  050A/2020 

Salvador— BA, 17 de março de 2020. 

limo. Sr. 
Antônio Carlos da Silva Magalhães Neto 

Diretor Novetech 

Assunto: Apresenta e solicita manifestação de interesse para celebração de Acordo 

de Cooperação Técnica 

Senhor Diretor, 

CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO que a FESF tem firmado um Acordo de Cooperação Técnica n9  2/2017, 

celebrado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia — SECTI, para 

o desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, ensino, 

desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-cientifica, assistência à saúde, 

saneamento, qualidade e meio ambiente 

CONSIDERANDO o Contrato de Encomenda Tecnológica n9 001/2019, firmado entre a FESF e a 

CORE para o desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de soluções que permitam 

implantar um registro eletrônico de saúde, com interoperabilidade entre os sistemas e soluções 

utilizados em diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo de gestão da informação que 

qualifique a atenção à saúde e a tomada de decisão de profissionais, usuários e gestores do 

SUS e que promova a criação e estruturação de um Ecossistema de Inovação, possibilitando 

parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e 

negócios com geração de emprego e renda; 

CONSIDERANDO o grande esforço articulado necessário, a ser empreendido por toda a 

sociedade, inclusive por meio de cooperação público-privada, e a responsabilidade do estado e 

da sociedade civil no enfrentamento desta grave crise de saúde pública; 
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CONSIDER4M:n:7a realãO6dierprospecção de solução voltada especificamente para o combate 

COVID-19, integrada à Plataforma Eletrônica da Saúde, realizada por equipe de pesquisa desta 

Fundação Estatal, que sugeriu à direção da FESF a celebração de parceria com a Novetech e a 

Core, para uso do App Monitora COVID-19 e integração à Plataforma Eletrônica da Saúde. 

Vimos, por meio deste, consultar a NOVETECH — Soluções Tecnológicas sobre o Interesse em 

celebrar Acordo de Cooperação Técnica com a FESF e a CORE para integração da solução App 

Monitora COVID-19 à Plataforma Eletrônica da Saúde, como forma de apoiar estados e 

municípios no combate à pandemia da COVID-19, confiante no interesse desta instituição em 

colaborar com projeto de relevância, encaminhamos a presente minuta do termo de cooperação 

e solicitamos o envio dos documentos constitutivos e certidões fiscais para a celebração do 

mesmo. 

Desde já, agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos. 

,,14.wrt 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral 
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Oficio FESF-SUS ng 05013/2020 

Salvador - BA, 17 de março de 2020. 

lima. Sr. 
André Toffanello 

Diretor Core Consulting 

Assunto: Apresenta e solicita manifestação de Interesse para celebração de Acordo 

de Cooperação Técnica. 

Senhor Diretor, 

CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos Indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO que a FESF tem firmado um Acordo de Cooperação Técnica ne 2/2017, 

celebrado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia — SECTI, para 

o desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, ensino, 

desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-científica, assistência à saúde, 

saneamento, qualidade e meio ambiente 

CONSIDERANDO o Contrato de Encomenda Tecnológica ne 001/2019, firmado entre a FESF e a 

CORE para o desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de soluções que permitam 

implantar um registro eletrônico de saúde, com interoperabilldade entre os sistemas e soluções 

utilizados em diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo de gestão da informação que 

qualifique a atenção à saúde e a tomada de decisão de profissionais, usuários e gestores do 

SUS e que promova a criação e estruturação de um Ecossistema de Inovação, possibilitando 

parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e 

negócios com geração de emprego e renda; 

CONSIDERANDO o grande esforço articulado necessário, a ser empreendido por toda a 

sociedade, Inclusive por meio de cooperação público-privada, e a responsabilidade do estado e 

da sociedade civil no enfrentamento desta grave crise de saúde pública; 
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CONSIDER4NDO a reallbaçãO;  prospecção de solução voltada especificamente para o combate 

à COVID-19, Integrada à Plataforma Eletrônica da Saúde, realizada por equipe de pesquisa desta 

Fundação Estatal, que sugeriu à direção da FESF a celebração de parceria com a Novetech e a 

Core, para uso do App Monitora COVID-19 e integração à Plataforma Eletrônica da Saúde. 

Vimos, por melo deste, consultar a CORE Consulting sobre o interesse em celebrar Acordo de 

Cooperação Técnica com a FESE e a NOVETECH para Integração da solução App Monitora COVID-

19 à Plataforma Eletrônica da Saúde, como forma de apoiar estados e municípios no combate à 

pandemia da COVID-19, confiante no interesse desta instituição em colaborar com projeto de 

relevância, encaminhamos a presente minuta do termo de cooperação e solicitamos o envio dos 

documentos constitutivos e certidões fiscais para a celebração do mesmo. 

Desde já, agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos. 

2'2444'12 4411  

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral 
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Ao Senhor Dr. Carlos Alberto Trindade — Diretor Geral da Fundação Estatal Saúde da 
Família 

João Pessoa, 19 de março de 2020 

Referência: resposta ao oficio FESF n° 50A/2020 - manifestação de interesse para 
celebração de Acordo de Cooperação Técnica 

Prezado Senhor, 

Manifestamos o interesse em celebrar Acordo de Cooperação Técnica com a FESF e a CORE 

Consulting para integração da solução App Monitora COVID-19 à Plataforma Eletrônica da 

Saúde, como forma de apoiar estados e municipios no combate à pandemia da COVID-19. 

Informamos, também, que estamos de acordo com a Minuta de Acordo apresentada pela FESF 

e encaminhamos os documentos constitutivos da NOVETECH, bem como certidões de 

regularidade fiscal e tributária. 

Sem mais para o momento. 

Respeitosamente, 

António Carlos da Silva Magalhães Neto 
Diretor da NOVETECH —Soluções Tecnológicas 
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206.2 . Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R GUSTAVO TORRES TROCOLLI 

NUMERO 
67 

COMPLEMENTO 
" 

CEP 
58.031-144 

BAIRRO/DISTRITO 
PEDRO GONDIM 

MUNICIPIO 
JOAO PESSOA 

UF 
PB 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 
(83) 3225-1422 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***" 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/03/1003 

MOTIVO DE SITUAGA0 CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

"NOVETECH Soar ÕES TECNOLÓGICAS LTDA" 
CNP]: 05.621.288/0001-35 

JUCEP: 25200402898 (21/03/2003) 

FEEF-SUSEA. 

Fls 

Os abaixo assinado 
wALDEmAR NORREGA JUNIOR brasileiro, natural de Calco, Estado do Rio Grande do 
Norte, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 05/09/1947, Empresário, 
CPF no 263.292.397-20, portador da carteira de identidade no 116.146- SSP - PB, emitida cri 
11/02/1972, residente e domiciliado à Av. Hilton Souto Maior no 6701, Quadra: 753, Lote: 546, 
Portal do Sol, João Pessoa PB, CEP: 58.046-600; 

F 	O TADEU DE ALCANTARA GUIMARÃES brasileiro, natural de Campina Grande, no 
Estado da Paraíba, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/05/1973, 
Empresário, CPF no 691.188.764-04, portador da carteira de Identidade na 1.495.916 SSP/PB, 
emitida em 06/09/2002, residente e domiciliado à Avenida Mar de Behring no 416, Intermares, 
Cabedelo PB, CEP: 58.102.141; e 

ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES NETO brasileiro, natural de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, divorciado, nascido no dia 23/03/1976, empresário, CPF no 018.660.354-10, 

CNH- 00560408597- Detran - BA, emissão 06/04/2016, domiciliado e residente à Avenida 
portador da cédula de identidade n° 1864257—S5P-PB, e Carteira Nacional de Habilitação - 

Presidente Getúlio Vargas no 109, Apto. 706 E, Centro, João Pessoa PB, CEP: 58.013-240. 

Únicos sócios da sodedade empresária limitada 
LTDA constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado da Paraíba (JUCEP) sob NIRE 25200402898, por despacha de 21/03/2003 e inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 05.621.288/0001-35, sediada à Rua lã 
Vieira Carneiro, no 89, Pedro Gondim - João Pessoa - PB - CEP - 58.031-080, Deliberam 
pleno e comum acordo ajustar a presenta alteração contratual, nos termos da Lei n 
10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas e condições seguintes: 

ALTERA AO DO CONTRATO SOCIAL 

Cláusula Primeira' 
O endereço da sede que era: 
Rua João Vieira Carneiro, no 89, Pedro Gondim - João Pessoa - PB - CEP - 58.031-080. 

Passa a ser: 
Rua Gustavo Torres Trácolli, n°67, Pedro Gondlm - João Pessoa PB - 
CEP:58.031-144. 

NovETECH SOLO ÕES TECNOLÓGICAS 

Em fase da modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social nos termos da 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

cxxxxrico O REGISTRO EM 28/01/2020 11:47 SOB N° 20200466453. 
PROTOCOLO: 200466453 DE 21/01/2020. CÓDIGO PB VERIFICAÇÃO: 
12000373486. RIRE: 25200402898. 
novivrece soLuçõles TECNOLOGICAS 1/1311 
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FÁBIO TADEU DE ALCÂNTARA GUIMARAES 

ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES NETO 

ICAS LTDA 

NOVETECH SOLU ÕES TECNOLÓGICAS LIDA 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

'NOVETECH SOLU -ÕES TECNOLOGICAS LTDA.' 
CNP]: 05.621.288/0001-35 

BICEP: 25200402898 (21/03/2003) 
	MI= 

CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO SOCA 

NOVETECH SOIU ÕES TECNOLÓGICAS LTDA" 
CNP]: 05.621.288/0001-35 

IUCEP: 25200402898 (21/03/2003) 

Os abaixo assinados 
WALDEMAR NOBREGA JUNIOR brasileiro, natural de Calco, Estado do Rio Grande do 
Norte, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 05/09/1947, Empresário, 
CPF no 263.292.397-20, portador da carteira de Identidade no 116.146- 55P - PB, emissão em 
11/02/1972, residente e domiciliado à Av. Hilton Souto Maior n°6701, Quadra: 753, Lote: 546, 
Portal do Sol, João Pessoa PB, CEP: 58.046-600; 

brasileiro, natural de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/05/1973, 
Empresário, CPF no. 691.188.764-04, portador da carteira de idenbdade no 1.495.916 SSP/PB, 
emissão em 06/09/2002, residente e domiciliado à Avenida Mar de Behring no 416, Intermares, 
Cabedelo PB, CEP: 58.102.141 e 

brasileiro, natural de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, divorciado, nascido no dia 23/03/1976, empresário, CPF no 018.660.354-10, 
portador da cédula de Identidade n° 1864257—SSP-P6, e Carteira Nacional de Habilitação 
CNH- 00560408597- Detan - BA, emissão 06/04/2016, domiciliado e residente à Avenida 
Presidente Getúlio Vargas no 109, 	o. 706 E Centro lobo Pessoa PI3 CEP: 58.013-240 
Únicos sócios da sociedade limitada 	  OES TECNO 

Clausula Primeira. 
A sociedade usa o nome empresarial de 
com sede na Rua Gustavo Torres Trócolli, n°67, Pedro Gondim - João Pessoa PB - CEP:58.031-
144, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado da paraíba (JUCEP) sob NIRE 25200402898, por despacho de 21/03/2003 e Inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP)) sob no. 05.621.288/0001-35. 

çláUsula Segunda. 
A sociedade possui as seguintes filiais: 
Filial 01- Avenida Bernardo Vieira de Melo no 1730, casa 01, 0(PST 434, Piedade, laboatâo do 
Guararapes/PE, CEP: 54.410-010, CNP): 05.621.288/0002-16. 
Filial 02 - Avenida Tancredo Neves no 1632- Edf. Salvador Trade Center, Sala 505, Torre Sul - 
Caminho das Árvores - Salvador - Bahia CEP: 41.820-020, CNP): 05.621.288/0003-05. 

Cnae Fiscal das Filiais: 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizávels; e 
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-custoniz 

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2020 11:47 SOB N° 20200466453. 
PROTOCOLO; 200466453 DE 21/01/2020. CÓDIGO 011 VERIFICAÇÃO: 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA 

"NOVETECH SOLU 0ES TECNOLOGICAS LTDA" 
CNP]: 05.621,288/0001-35 

AJCEP: 25200402898 (21/03/2003) 

Cláusula Terceira. 
O capital saciai que é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 
250.000,00 (duzentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real), sendo 
223.000.000 (duzentos e vinte e três mil) quotas já subscritas e integralizadas pelos 
sócios e 27.000 vinte e sete mi ruotas subscritas e para Integralizar pelo sócio 
ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES NETO em moeda corrente no país, Sendo 

distribuído da Seguinte forma: 

%dos % Quotas Valor R$ 
WALDEMAR NOBREGA JUNIOR 35 87.500 R$ 87.500,00 
FÁBIO TADEU DE ALCANTARA GUIMARÃES 35 87.500 R$ 87.500,00 
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MAGALHAES NETO 30 75.000 R$ 75.000,00 

Totalizando 100 250.000 R$ 250.000,00 

Cláusula Ouarta• 
O objeto social da sociedade é: 
6202-3/00 - Desenvolvimento e licendamento de programas de computador customizávels; 
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customIzávels; 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da Informação; 
6209-1/00 -Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação; 
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na Internet; 
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet; 
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerenclah 
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não 
especializado; 
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 

Cláusula Oulnta:  
A sociedade Iniciou suas atividades em 21/03/2003 e seu prazo de duração é por tempo 
Indeterminado. 

Cláusula Sexta:  
As quotas são Indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em Igualdade de oandiçfies e preço 
direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos rei 
solidariamente pela integrafização do capital social. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2020 11:47 SOB N° 20200466453. 
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DÉCIMA PRIMEIRA PRIMEIRA ALTERAÇÀO E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

movETEcti soLu OEs TECNOLOGICAS LTDA" 
, 	CNP]: 05.621.288/0001-35 

JUCEP: 25200402898 (21/03/2003) 

Cláusula Oitava' 
A administração da sociedade será exercida belos sócios WALDEMAR NOBREGA JUNIOR 
como Diretor Administrativo e Financeiro FÁBIO TADEU DE ALCÂNTARA GUIMARÃES 
como Diretor de Tecnologia e ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES NETO como 
Diretor Técnico Comercial, que poderão assinar conjuntamente ou Isoladamente, com os 
poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 
extrajudIdalmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atNidades estranhas ao interesse social ou assumir obrigag3es seja ern favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização 
do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002). 

Cláusula Nona' 
Ao término de arda exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado eCOnômioa, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Déclalai 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercido social, os sócios deliberarão sobre as 
quotas e designarão administrador (es) quando for o caso. 

Cláusula Décima Primeira' 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima Seouncla•  
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de Pró-Ia 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Sláusula Dédma Teroelraz 
Ocorrendo o falecimento ou a interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuara suas 
atividades, com os herdeiros, sucessores e O incapaz representado. Não sendo possível ou 
inexisdndo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especial levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. 

cararrzco o REGISTRO EM 28/01/2020 11:47 $OB 14° 20200466453. 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

INOVETE0-1 Soim DEs TECNOLÓGICAS LTDA" 
CNPJ: 05.621.288/0001-35 

JUCEP: 25200402898 (21/03/2003) 

Cláusula Décima Ouarta;  
Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão Impedidos de exe 
administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou p 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o a 	a 
cargos públicos; ou por crime (alimentar de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a Propriedade, 
ciente de que em caso de falsidade desta declaração, serão havidos como nulos de "pleno jure" 
os atos que integram este instrumento, Inclusive o do registro do comércio da presente 
alteração social, sem prejuízo das sanções penais cabíveis na espécie. 

Cláusula Décima Ouinta• 
Fica eleito o foro da comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, como o competente parS  
ajuizar bade e qualquer demanda em que o objeto seja a interpretação ou o cumprimento das 
clausulas e condições deste Instrumento de contrato. 

E por estarem assim, justos e contratos, assinam o presente instrumento 

FESF-SUSIBA. 

N   2!  

João Pessoa, 14 de Janeiro de 2020. 

WALDEMAR NØBREC JUNI 
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCBRO 

Cir:"Ceice•- àe A } C21 ta visiozo 

FABIO TADEU DE ALCANTARA GUIMARÂES 
DIRETOR DE TECNOLOGIA 

ANTONIO/fr  s' DA SI VA MAGALHAES NETO 
RETOR TÉCNICO COMERCIAL 

cmeririco O REGISTRO ZN 28/01/2020 11;47 SOB N 20200466453. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.621.288/0001-35 

Certidão n°: 5654751/2020 
Expedição: 02/03/2020, às 19:13:43 
Validade: 28/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
05.621.288/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatdria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



02/03/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 
FESF-SUS/BA. 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	05.621.288/0001-35 
Razão Social:NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA 
Endereço: 	R )0A0 VIEIRA CARNEIRO 89 / PEDRO GONDIM / 20A0 PESSOA / PB / 

58031-080 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:24/02/2020 a 24/03/2020 

Certificação Número: 2020022401304187910360 

Informação obtida em 02/03/2020 19:06:10 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-cd.caixa.gov.briconsultaerf/Pages/consultaEmPregadonjsf 	 1/1 
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. 	SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

16.246.313,-8 

SITUAÇÃO 

ATIVO 
FIRMA Ou RATÃO SOCIAL 

NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LIDA - EPP 
NOME FANTASIA 

NOVETECH 
ENPJPGEF 

05,621288/0001-35 

Ene JuNTA COMERCIAL 

2520000289-8 
LOGRADOURO 

R JOÃO VIEIRA CARNEIRO 

NUMERO 

89 
COMPLEMENTO PAIRRO 

PEDRO GONDIM 
munadrno 

JOAO PESSOA 

CEP 

58031-080 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

ICEIS 

4751-2101 

DENOMINAÇÃO 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

PRINCIPAL 

6202-3/00 

DENOMINAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 

SECUNDAM 

6203-1/00 

DENOMINAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAOCUSTOMIZAVEIS 

4751-2101 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

62040/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

6209-1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

6311-5V00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA 

6319-0/00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNEI 

8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 

4619-2/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO 

7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 

NATUREZA JURIDICA 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

COO NATUREZA AMIGA 

2062 

71E0 DE ESTABELECIMENTO 

MATRIZ 

711ELD DE UNIDADE 

UNIDADE PRODUTIVA 

FOREM DE ATUAÇÃO 

ESTABELECIMENTO FIXO 
REGIME DE RECOLHIMENTO 

NORMAL 

INICIO DE ATIVIDADE 

06/02/2016 

RESPONSÁVEL LEGAL 

ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHAES NETO 

FABIO TADEU DE ALCANTARA GUIMARÃES 

WALDEMAR NOBREGA JUNIOR 

CITE 

018.850.35410 

69111313.764-04 

263292,397-20 

REPARTIÇÃO FISCAL 

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CRI DA SEFAZ - JOÃO 

VALIESDE 

02/09/2020 

COMERCIE 

202003021859551982 

DATA DE misedo 

02/03/2020 18:59.55 

AFIXAR EM LOCAL VISiVEL 



905481 	 PICHA CADASTRAL DA EMPRESA 02/03/2020 8:58:38 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA 

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL 

FESr SUSISA 

El 

CONTRIBUINTE 

Inscrição Municipal 

905461 
Nome/Razão Social 
NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 

CPEICNPJ 
05.621.25810001.35 

N° Identidade 

Natureza Jurídica 

Sociedade Empresária Limitada 
Profissão/Atividade 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

Nome Fantasia 

NOVETECH 
Insc. Junta Comercial 

25200402898 
Situação Contribuinte 

Ativa 

Inicio 
16/06/2003 

Tipo de Recolhimento 
Mensal 

Contribuinte Estimado 

Mensal 
Situação Cadastral 

Contribuinte recadastrado 
Cama Devolvido 
Não 

Situação Alvará 

1' via 

ENDEREÇO 

Logradouro 
RUA GUSTAVO TORRES TROCCOU 

Número 
00057 

CEP 
55031.144 

APT. / SALA BLOCO 

Bairro 
PEDRO GONDIM 

Complemento 

ATIVIDADES 

Segmento 
PRESTACAO DE SERVICOS 

Grupo 
COMUNICACAO,PROPAGANDA E CONGENERES 

Atividade 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

Atividade CNAE 

Desenvolvimento. licenciamento de programas de computador 
customizávels 

Incidência 

Normal de 1.5.9.0.N 
Código Athddade CNAE 

6202300 

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 

Código CNAE Atividade CNAE 

4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos G suprimentos de informática 

6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizevels 

6204000 Consultoria em tecnologia da informação 

6209100 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

6311900 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 

6319400 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de Informação na internet 

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerenclal 

SÓCIOS 

NOME CARGO 

ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHAES NETO 
WALDEMAR NOBREGA JUNIOR 
FABIO TADEU DE ALCÂNTARA GUIMARAES 

WALDEMAR NOBREGA JUNIOR 
WALDEMAR NOBREGA JUNIOR 
FABIO TADEU DE ALCANTARA GUIMARAES 

WALDEMAR NOBREGA JUNIOR 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

    

     

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 
CNPJ: 05.621.288/0001-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tdbutários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradora-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. lida Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.7511  de 2/10/2014, 
Emitida ás 19:08:13 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/08/2020. 
Código de controle da certidão: B655.BBFD,8A30.13160 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, 

1/1 



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 

FPSF-SUS/BA. 

Fts  Li   
P.es 

CERTIDÃO 

CÓDIGO: 4B4B.A7D4.9D27.0896 	 Emitida no dia 02/03/2020 às 18:29:05 

Nome Empresarial.  
NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP 
Endereço: 	 Número: 
JOAO VIEIRA CARNEIRO 	 89 
Bairro: 	 Município: 
PEDRO GONDIM 	 JOAO PESSOA 

Inseri. Estadual: 	 Situação Cadastral: 	CNPJ/CPF: 
16.2483134 	 ATIVO 	 05.621.288/000145 

Complemento: 

CEP: 
58031-080 

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os 
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação 
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais 
administrativos e inscritos em Dívida Ativa. 

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem 
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela 
porventura devidos pelo referido Contribuinte. 

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, 
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na 
página www.receita.pb.gov.br. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES 
Praça João Pessoa, sin - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB) 

Telefone: (83) 3216-1440 

CERTIDÃO NEGATIVA 

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

Certificamos que em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação 

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta 

contra: 

CNPJ: 05.621.288/0001-35 

Razão Social: NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP 

Nome Fantasia: NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - EPP 

Certidão emitida 8s 10:21 de 27/02/2020. 

Validade 30 dias 

1-Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internar, com base na Resolução n° 17/2010 da Presidência do 
TJPB e na Resolução n° 121/2010 do CNJ. 

O número do documento constante nesta certidão foi Informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser 
conferida pelo Interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG). 

Esta certidão não tora validade para fins de Instrução de processos judiciais. 
A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma 

diversa. 
A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções 

Penais). 

Para confirmar a autenticidade deste documento arasse http://app.tipblue.bricerto/valldercertldao  e insira o código de 
validação: 6AyS.pH6V. Você pode também ler o codlgo CR apresentado no cabeçalho. 



Número da Certidão N° de Controle de Autenticação 

2020/017498 454429.604.459 

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL 
Data: O3/2020 

 

Ass. 

Hora: 10:57 ' PROCURADORIA GEFtAL DO MUNICIPIO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

C.N.P.J./C.P.F. 

05621288000135 

Nome do Contribuinte 

NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 

Endereço 

RUA GUSTAVO TORRES TROCCOLI 

Número 

00067 

Apto/Saia Bloco Complemento 

Bairro 

PEDRO GONDIM 

CEP 

58031144 

Cidade 

JOAO PESSOA 

DF 

PB 

Ressalvado o direito doa Fazenda Pública Mun cipal lançar e Inscrever quaisquer dividas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a 
presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas ás receitas municipais, inclusive as de natureza 
tributaria ou não, inscritas ou não no Registro da Divida Ativa do Municipal.  

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE 

MERCANTIS: 90546-1 

IMOBILIÁRIAS: 

OBSERVAÇÕES 

Esta certidão â valida por 60 sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1°, da Lei Complementar n°53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário 
Municipal). 
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistiáncla de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internei, no 
endereço htt~.Joaopessoa.pb.gov.lor. 
Certidão emitida gratuitamente em 02/03/2020 18:57:52  
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Resposta ao Oficio FESF n2  050B/2020 

Ao Ilustríssimo Dr, Carlos Alberto Trindade — Diretor Geral da Fundação Estatal Saúde da Família 

Brasília, 19 de março de 2020 

Referência: manifestação de Interesse para celebração de Acordo de Cooperação Técnica 

Prezado Senhor, 

Manifestamos o interesse em celebrar Acordo de Cooperação Técnica com a FESF e a NOVETECH para 

integração da solução App Monitora COVID-19 à Plataforma Eletrônica da Saúde, como forma de apoiar 

estados e municípios no combate à pandemia da COVID-19. 

Informamos, também, que estamos de acordo com a Minuta de Acordo apresentada pela FESF e 

encaminhamos, conforme solicitado, as certidões de regularidade fiscal e tributária. 

Sem mais para o momento. 

Respeitosamente, 

Andre Amaro Toffanello 

Diretor 

Core Consultoria e Serviços Ltda 

Documento restrito apenas aos interessados Página VI 
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CORECONSULTING 

Identificação do Responsável Legal 

Nome: André Amaro Toffanello 
Sócio administrador da Core Consultoria e Serviços Ltda, 
RG: 1.520.393 SSP-DF 

CPF: 778.200.611-20 
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1 	REPÚBLICA FEDERATIVA 

CADASTRO NACIONAL 

DO BRASIL 

DA PESSOA JURÍDICA 	

\ 

NUMERO DE INEcRrCA0 

MATRIZ 
06.490.644/0001•00 50101/2003 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 

DATA DE AbiRTU"  

NOME EMPREGARIAL 
CORE CONSULTORI 

1 
E SERVIÇOS LTDA 

tolo DO EVACUEM/A 
CORE CONSULTING 

NOME GE FANTASIAI PONTE 
DEMAIS 

Obo100 E DESCRIG do DA 
62.01-6-01 -Desame • 

TVIDAIRE cooNOmmp 
v mento de 

PRINCIPAL 
programes de computador sob encomenda 

CÓDIGOc Cio DA 
46 1 4-1-00 -Represe 
47.11-241 • Comerei 

. 
62 031-00 • Desenv 
62.04-0-00 - Consult 
62.091-00 -Suporta 
63.994-00 - Outras 
70.204-00 - AtIvided 
74.90-1-04 - AtivIded 
66.99 	- Treinam 
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CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 
CNKI: 05A90.544/0001-00 
NIRE: 53.2.011.815-53 
12° (DECIMA SEGUNDA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA 

ANDRÉ AMARO TOFFANELLO, brasileiro, casado sob regime 
de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, nascido em 
20/05/1976 na cidade de Anápolis - GO, portador da carteira 
nacional de habilitação 00721541570, expedida em 04/07/2014 
pelo Detran - DF, CPF: 778.200.611-20, residente e domiciliado 
na Rua 20 Sul, Lote 07,09 e 11, Bloco C, Apartamento 203, 
Taguatinga, Brasília - DF, CEP: 71.925-360; e 

RICARDO STACIARINI PUTTINI, brasileiro, casado soba regime 
comunhão parcial da bens, professor universitário, nascido em 
05/04/1974 na cidade de Brasília - DF, portador da carteira 
nacional de habilitação 00199841426, expedida em 01/11/2006 
pelo Detran - DF, CPF: 606,786.661-72 residente e domiciliado 
na 0127, Conjunto 011 Casa 06, Lago Sul— DF, CEP: 71.675-010; 

Únicos sócios da empresa CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA, astabeleolda no SCS Quadra 09, Bloco C, Torra C, Saias 
1001 a 1003, Edifício Parque da Cidade Corporate, Asa Sul em 
Brasília — DF, CEP: 70.308-200, com seu contrato social 
arquivado na Junta Comerciai do Distrito Federal sob o NIRE n°. 
532.011,815.53 par despacho do dia 30/0112003, inscrita no 
CNPJ: 05.490.544/0001-00, resolvem assim na melhor forma de 
direito alterar e consolidar o Contrato Social de sociedade 
empresária limitada, conforme clausulas e condições seguintes: 

CLAI1JSULA PRIMEIRA— DO AUMENTO DE CAPITAI. 

O ca ital social que á de R$ 100,500,00 (cem mil e quinhentos reais), dividido em 87 
(ses nta nele) quotas de valor unitário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 
total' ndo assim R$ 100 500 00 (cem mil e quinhentos reais) , totalmente 
integ lizado em moeda corrente do País, é neste ato aumentado para R$ 
102. 00,004cento e dois mil reais) dividido em 68 (sessenta e cito) quotas de valor 
unita o de $ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) , o aumento de R$ 1.500,00 ( 
um ril e q inhentos reais) á totalmente Integralizado neste ato pelo sócio em 
moe a co nte do País da seguinte forma: 

O sábio RI ARDO STACIARINI PUTTINI integrallza neste ato em moeda cortante 
do Peça, R$ 1.500 um mil e quinhentos reais). 

tr 
ti( 

ajunta Comercial do Dia 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL, 

O capital social da sociedade 6 de R$ 102.000,00(cento e dois MI reais) dividido em 
68 (sessenta e oito) quotas de valor unitário de R$ 1,500,00 (um mil a quinhentos reais 
) totalmente integralizado em moeda corrente do Pais, ficando assim distribuído entre 
os sócios: 

SoCIO QUOTAS VALOR % 
ANDRE AMARO TOFFANELLO 34 R$ 61.000,00 50 
RICARDO STACIARINI PUTTINI 34 R$ 61.000,00 50 
TOTAL 88 Ft5 102.000,00 100,00 

CLAUSULA TERCEIRA — RESPONSABILIDADE DOS Sócios 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização de capital social. 

CLÁUSULA QUARTA — DA ALTERACAO DO OBJETIVO  

A sociedade altera seu objetivo social para: Desenvolvimento de sistemas de 
Informação; prestação de serviços especialÉados de consultoria e assessoria em 
tecnologia da informação e em gestão empresarial; licenciamento ou cessão de direito 
de uso de programas de computador customizávels e não-customizavels, ensino e 
treinamento em informática; representação comercial de equipamentos e materiais de 
Informática; comercialização de produtos e serviços, equipamentos e serviços de 
informática; intermedlaçâo de negócios por conta de terceiros de software, 
equipamentos e de consultoria em tecnologia da Informação; suporte técnico, 
manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação, participação em outras 
sociedades comerciais , como sócia ou acionista. A empresa não terá estoque. 

CLÁUSULA QUINTA — DA ATUALIZACAO DE DADOS SOCIOS  

O sócio ANDRÉ AMARO TOFFANELLO altera seu estado civil para divorciado e seu 
endereço para SCISW 306 Bloco o Apartamento 301 Sudoeste em Brasília — DF — 
CEP: 70.673-434. 

CLÁUSULA SEXTA — DA ALTERACAO DE ENDERECO  

A sociedade altera seu endereço sede para: SCS Quadra 09, Bioco C, Torra C, sele 
1003 Parte N 1, Edifício Parque da Cidade Corporate, Asa Sul / DF CEP 70308-200 

CLAUSULA SETIMA— DAS DEMAIS CLAUSULAS  

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da 
sociedade e alterações posteriores, não alteradas por esse Instrumento, continuam a 
vigorar passando esta alteração contratual Integra-los. 
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FESE-SUSIBA. 

Fis 	  

CONSOLIDAÇÃO  

CLÁUSULA' PRIMEIRA • NOME EMPRESARIAL E FANTASIA  

gira sob anona empresarial de: "CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS 
me fantasia CORE CONSULTING. 

SEGUNDA — SEDE 

A Socledad tem sua sede sito à: SCS. Quadra 09, Bloco C, Torre C, Saia 1003 Parte 
N 1, Edifíci Parque da Cidade Corporate, Asa Sul Brasília — DF, CEP: 70.308-200. 

CLAUSUL TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 

A SoçIedad poderá, a qualquer tempo, abrir filais e outros estabelecimentos, no país 
ou foLa dei;, pôr deliberação de todos os seclos. 

Cl-M.19UL QUARTA - PRAZO DE DURACAO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO  

SOC AI.  

A &ciada e iniciou suas atividades em 21 de Janeiro de 2003 e seu tempo de 
duração se Indeterminado. 

CLAJSUL QUINTA -CAPITAL SOCIAL  

O canital amolei da sociedade é de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) dNIclicio em 
68 (5088$ ta e oito ) quotas de valor unitário de R$ 1,500,00 ( um mli e quinhentos 
reais ) tola mente Integrallzado em moeda corrente do País, ficando assim distribuído 
entre os s cios: 

SOCIO QUOTAS VALOR % 

A DRE AMARO TOFFANELLO 34 R$ 51.000,00 50 

RI ARDO STACIARINI PUTTINI 34 R$ 51.000,00 50 

T TAL 68 R$ 102.000,00 100,00 

C 	ULA SEXTA • RESP NSAB A E DOS SOCI S 

A r spons bilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
res• .nde solidariamente pela integralização do capital social. 

A s cledade é administrada pelo sócio ANDRÉ AMARO TOFFANELLO, que devera 

tom r todas as decisões de administração da sociedade, cabendo-lhe a 
rep &enlaçar) de sociedade ativa e passrva, Judicial e extrajudicial, com poderos e 
atri uições de administrar e gerenclar a sociedade, e o uso do nome empresarial, 
ved do, no entanto, em atividades estranhas ao Interesse social ou assumir 

A Socledad 
LTDA", e n 

CLAUSUL 
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obrigações seja em favor de qualquer dos °obstas ou de terceiros, bem como alienar 
bens Imóveis e móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica decidido que o sócio administrador ANDRÉ AMARO 
TOFFANELLO, será o representante da empresa Junto ao Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Secretaria da Receita Federai do Brasil, corno também 
Junto aos demais órgãos Federais e Estaduais. 

CLÁUSULA OITAVA — ADMINISTRADORES NÃO Sócios  

Os sócios poderão de comum acorda e e qualquer tempo designar administradores 
não sócios, a designação do mesmo dependerá de aprovação da unanimidade dos 
sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após 
a integralizaçâo. 

CLÁUSULA NONA-CONTA CORRENTE E CONTRATACÁO DE EMPRÉSTIMOS 

A abertura da conta corrente ou encerramento, movimentação, emissão de cheques, 
outros títulos cambiais e será de responsabilidade do sócio administrador ANDRÉ 
AMARO TOFFANELLO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A contristação de empréstimos (bancários ou não), dependera 
da assinatura de todos os sócios do quadro societário. 

CLÁUSULA DÉCIMA. PRO-LAISRF  

O administrador podara a qualquer tempo, lixar uma retirada mensal pelo exercício da 
administração, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentadas 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBJETO SOCIAL 

A Sociedade tem por objetivo Social: Desenvolvimento de sistemas de informação: 
prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria em tecnologia da 
informação e em gestão empresarial; licenciamento ou cessão de direito de uso de 
programas de computador customizaveis e não-customizavels, ensino e treinamento 
em informática: representação comerciai de equipamentos e materiais de Informática: 
comerciailzaçáo de produtos e serviços, equipamentos e serviços de Informática; 
Intermedlação de negócios por conta de terceiros de software, equipamentos e de 
consultoria em tecnologia da informação; suporte técnico, manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação. A empresa não tare estoque. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. EXERCICIO SOCIAL  

O exercício social respeitara o ano calendário. 
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FESF-SUSIBA. 

Es 	  

cLtk SULA DÉCIMA TERCEIRA • LUCROS E/OU FREJulzos 

Os suitados do exercício serão apurados a cada ano, no dia 31 de Dezembro, o 
admi Istrador prestara contas Justificadas de sua administração. procedendo 
elab ração do Inventario do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
scan mico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotes os lucros ou perdas 
apur dos. 

PA GRA O CINICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercido social, 
os solos eliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o 
CASO 

CIA su DÉCIMA QUARTA - DISSOLUCÃO DA SOCIEDACC 

  

Faie ando u Interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com 
os h rdelr s, sucessores e o Incapaz. Não sendo possível ou InexIstindo interesse 
dest ou o(s) sóclo(s) remanescante(s), o valor de seus haveres sere apurado e 
liqui ado om base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, 
verifi da m balanço especialmente levantado. 

PA GROr ÚNICO: O mesmo procedimento será adotada em outros casos em 
que 	saci dada se resolva em relação aos seus sócios. A liquidação dos haveres da 
sticl fale Ida, retirante, excluída ou incapaz, será feita em 24 (vintequatro)  
pres açõe Iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 60 (sessenta) 
dias pós á data do balanço especial. Fica, ainda, condicionado que apagamento dos 
hav res apurados será feito pela sociedade aos herdeiros, sucessores, retirante, 
socai ida ou incapaz em moeda corrente nacional efou bens moveis ou Imóveis que a 
nos a possuir na data do evento, ressalvando-se, que, a forma de pagamento no  
ven a comprometer a estruture patrimonial e económico-financeira da sociedade, 
nem acarretar perdas aos credores. Havendo disponibilidade financeira e comum 
acor o entre as partes, o pagamento dos haveres a(s) sócia(s) falecida, retirante, 
azai fda ou incapaz, poderá ser feito em parcela única ou em quantidade Inferior às 
24 ( Intel equatro) previstas no caput desta clausula. 

C USU 

As uotas 
o nsent 
can lçaes 
fo 	lizan 

DÉCIMA QUINTA • CESSÃO DE COTAS  

são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
mento dos outros sócios, os quais ficam assegurados em Igualdade de 
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
o, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

GRAFO PRIMEIRO: A cessão de cotas a terceiros estranhos a sociedade fica 

sa ente condicionada à aprovação dos sócios que representem no mínimo 
(sesejenta e seis por cento) da totalidade do capital social da sociedade. 

atg 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo o impedimento à entrada do novo sócio, como 
previsto no parágrafo anterior, o sócio alienante poderá pleitear o recesso societário, 
devendo a sua participação societária ser liquidada na forma prevista da cláusula de 
dissolução da sociedade deste contrato social. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O disposto nesta cláusula se aplica a Identificação de 
risco da expropriação de cotas dos sócios, caracterizando por melo de penhora das 
respectivas cotas, somada a não exclusão do sócio devedor, nos termos da cláusula 
seguinte. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EXCLUSÃO DE SOCO 

Mediante voto favorável dos sócios representando mais da metade do capital social, 
em reunião especificamente convocado para se decidir sobre esse tema, e concedido 
o direito de defesa, poderá o sócio ser excluído da Sociedade por Justa causa, 
liquidada a sua participação societária na fornis abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Para efeitos desta cláusula, constitui Justa causa o 
comportamento que sola, em conjunto ou separadamente, considerado como 
atentatório aos interesses da Sociedade, Incluindo, dentre outros, os seguintes 
motivos: 

Má gestão da Sociedade, reconhecida em reunião especialmente convocada 
para prestação de contas; 
A Inobservância ao pacto de sigilo pela divulgação, em qualquer circunstância, 
de Informaçtes confidenciais relativas à Sociedade; 
Emprego de meios Ilícitos na consecução de suas atividades, que venham 
causar dificuldades na boa condução dos negócios por parte dos 
Administradores da Sociedade; 
Oferecimento em garantia ou ocorrência de penhora, de parte ou totalidade, das 
quotas sociais de tituladdade do sócio perante e Sociedade; 
A Incapacidade superveniente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  A critério dos sócios que houverem votado a favor da 
exclusão do sócio excluído, poderão, ainda, serem excluídas dos valores a serem 
pagos ao mesmo: 

As despesas imediatas da Sociedade que somente estarão sendo Incorridas em 
razão da exclusão do sócio: 
Os valores que a Sociedade terá que arcar pela rescisão dos contratos diversos 
dos quais a Sociedade á parte, e que impliquem no pagamento de verba ou 
penalidade rescisória, e que passem a ser devidas pela Sociedade em razão da 
exclusão do sócio; 
Os valores que safam devidos pelo sócio excluído á Sociedade, a qualquer titulo, 
ou aos demais sócios, na qualidade de sócio devedor; 
Os valores que correspondam a providências que devam ser adotadas pela 
Sociedade para a preservação de seus Interesses maiores - aqueles que não 
abalem a sobrevivência e garantam o crescimento saudável do valor econômico 
da mesma ao longo dos tempos - e que devem ser preservados acima dos 
interesses individuais do sócio excluído. 

cq— 
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Brasília — DF 01 de Abril de 2019. 

St",-) ot7WI'D 
ICARDO STACIARINI PUTTINI 

ANDRÉ AMAR 
Tiáa%ANELL0  

7 

FESF-SUS/BA. 

EIS  ii   

Qualq ar qu seja a alteração contratual, nela deverão constar as assinaturas de 
todos soo' s ou, conforme ocaso, doe respectivos herdeiros (a)s ou inventadantes, 
dos su orais ou representantes legais. 
PARÁ RAF ÚNICO: Quando as deliberações não forem tomadas por todos os 
sócios e o número de sócios da sociedade não exceder a 10 (dez), deverão ser 
forrnall- :dasiem Ata de Reunião de Sócios. 

C 	 — A 

E O ad InIstr dor declara, sob penas de Lel, de que não está Impedido de exercer a 
admini traçã

l, 
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se en ontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
ac o a cargos públicos; ou por crime }alimentar, de prevaricação, peita ou 

subo o, co cussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
flnanc iro n danai, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consu o, fé pública, ou a propriedade. 

É MAN.N 

O foro eleito de comum acordo pelos scolos para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do p ente contrato social, é ode Brasília - DF. 

E. estando os sócios justos e contratados assinam este Instrumento. 
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00/05/2019 	 AgenoleBNet - DIF 

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL • 
DIF 

Imprimir 

CF/DF 07.532.449/001-38 	 CPF/CNPJ 05.490.544/0001-00 
	

DataConcifiesio 22/12/2009 

Denominação social CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 

Titulo do Estabelecimento • Nome entoa CORE CONSULTING 

Natureza JuridicaMpo da Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS 
	

FAC - Memoro do Protocolo 

101-83829/51 
Regime de Tdbutaçâo do ISS REGIME NORMAL DE 	 Faixa do WS XX 	 Data de enquadramento no 

APURACAO 	 IBS 

25,09/2009 
Regime de TrIbutaçao do ICMS REGIME NORMAL DE 	 faixa do ICMS XX 	 Data de enquadramento no 

APURACAO 	 ICMS 

25/09/2009 
Descrição Atividade Económica do MS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 

Código da Atividade -IN J5201-5/01-00 	 Data de inicio de Atividade • ISS 25/09/2009 

Daeorkio da Atividade Económica do ICMS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA 
Código da Atividsde ICMS G4751-2/01-00 	 Date de Inicio de Atividade • ICMS 25/09/2009 

Endereço SCS 00 09 ELO TORRE C SALAS 1001 A 1003 	 CEP 70.308-200 

Bairro ASA SUL 	 Cidade BRASILM 	 UF DF 

SItUação Cadastral ATIVA 	 Date 05/05/2019 

Esta documento foi ernfflea no dia 06/05/2019 na Internet pelo portal AgenclaNce 
e poderá ser relmoreseo no endereço ifilp://publloaeganclanellazanda.d1.9ov.bc 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 05.490.544/0001-00 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passiva acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam debitas administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de Julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rtb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitarnente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:58:53 do dia 10/01/2020 <hora e datado Brasilia>. 
Válida ate 08/07/2020, 
Código de controle da certidão: 0B65.1545.95D4.3E9F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CORE CONSULTORIA E SERVICOS LIDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.490.544/0001-00 

Certidão n°: 3691307/2020 
Expedição: 07/02/2020, às 11:37:31 
Validade: 04/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

05.490.544/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA 

GDF 	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDÃO N": 067006753602020 

NOME: CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 

ENDEREÇO: SCS QD 09 BL C TORRE C SALA 1003 PARTE NI ED PARQUE DA CIDADE CORPORAT 

CIDADE: ASA SUL 

CNPJ: 05.490.544/0001-00 

CF/DF: 0753244900138 

FINALIDADE: VERIFICACAO DE DEBITOS 

CERTIFICAMOS QUE 

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federalinclusive os relativos á Divida 

Ativa, para o contribuinte acima. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a 

ser apurados. 

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n" 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente. 

Válida até 1 de abril de 2020. 

Certidão emil ida via internei em 02/0312020 às 10:44:39 e deve ser validada no endereço IMpjányiseseimhzendindLge,12r. 

FESF-SURA 
Poda, de SMr de R 	 de Ed.] 	do Oh1lo 

rilipaRvewl reralle.faanateirquvertenecieelcerildoeCam111•07490N4(1.110100 	 1/1 
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CiiIIXA 
CAIXA ECONDPAPDA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	05.490.544/0001-00 

Razão Social:CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

Endereço: 	Q SCS QUADRA 9 BL V TR C SL 1001A S1202 pARTE A / ASA SUL / 
BRASILIA / DF /70308-200 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:24/02/2020 a 24/03/2020 

Certificação Número: 2020022401171689855083 

Informação obtida em 02/03/2020 10:42:37 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.calxa.gov.br  
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As: 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
NPJ: 	 05.490.544/0001-00 

Razão Social: 	CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 
Nome Fantasia: 	CORE CONSULTING 
Situação do Fornecedor: Credenciado 	 Data de Vencimento do Cadastro: 04/03/2020 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: 	 Nada Consta 
Impedimento de Licitar: 	Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Documcnto(s) assinalado(s) com "" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 	 Validade: 	08/07/2020 

FGTS 	 Validade: 	05/03/2020 

Trabalhista (http://www.tst.jus.bricenidao) 	Validade: 	04/08/2020 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital 	 Validade: 	08/03/2020 

Receita Municipal 	 (Isento) 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 	31/05/2020 

Esta derlararin ft lima simnirs ennsnIta r n5n tem efeitn IenI 
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Salvador, 19 de março de 2020. 

Comunicação Interna n° 0501 2020 

Origem: DG 1 SECEX 

Destino: DG 1 PROJUR 

Assunto: Análise e parecer de minuta de Acordo de Cooperação Técnico-Cientifica 

Prezada Procuradora, 

CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO que a FESF tem firmado um Acordo de Cooperação Técnica n° 2/2017, 

celebrado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bania SECTI, para 

o desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, ensino, 

desenvolvimento tecnológico, produção, Informação técnico-cientifica, assistência à saúde, 

saneamento, qualidade e meio ambiente 

CONSIDERANDO o Contrato de Encomenda Tecnológica n° 001/2019, firmado entre a FESF e a 

CORE para o desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de soluções que permitam 

implantar um registro eletrônico de saúde, com interoperabilidade entre os sistemas e soluções 

utilizados em diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo de gestão da informação que 

qualifique a atenção à saúde e a tomada de decisão de profissionais, usuários e gestores do 

SUS e que promova a criação e estruturação de um Ecossistema de Inovação, possibilitando 

parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e 

negócios com geração de emprego e renda; 

CONSIDERANDO o grande esforço articulado necessário, a ser empreendido por toda a 

sociedade, inclusive por meio de cooperação público-privada, e a responsabilidade do estado e 

da sociedade civil no enfrentamento desta grave crise de saúde pública; 
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Esta Secretaria Executiva iniciou tratativas com empresas da área das tecnologias da infor gkô. 

e da comunicação para celebração de Acordo de Cooperação Técnico-Científica, visanclà^4_ 

produção de uma solução voltada especificamente para o combate à COVID-19, integrada 

Plataforma Eletrônica da Saúde (produto de inovação em desenvolvimento por meio do 

Contrato de Encomenda Tecnológica FESF 01/2019), que possibilite à FESF apoiar estados e 

municípios no combate à pandemia. 

Diante do exposto, encaminho minuta de Acordo de Cooperação para análise e parecer desta 

Procuradoria Juridica. 

Desde já, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

Cordialmente, 

é7lo Santana 

Secretário Executivo da FESF e 
Coordenador do Projeto 

Implantação da FESF-TECH e 

prospecção de soluções e 
estratégias tecnológicas 



ACORDO DE COOPERAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO QUE ENTRE SI CELEBRAM a 
FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA - FESF, a CORE 
CONSULTING e a NOVETECH 

Entre as Partes: 

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA 
FAMILIA (FESF), instituição pública de direito privado, com sede na Avenida Estados 
Unidos, 161 - Edif. Suerdieck, 8° andar, Comércio, Salvador - Bahia, inscrita no CNPJ 
sob o n° 11.020.634/0001-22, neste ato representada por seu Diretor Sr. CARLOS 
ALBERTO TRINDADE, Cédula de Identidade n°5684714 SSP/SP, CPF n°533896.898- 
34, residente e domiciliado nesta Capital, na forma de seus atos constitutivos, doravante 
denominada FESF; 

CORE 	CONSULTORIA 	E 	SERVIÇOS 	LTDA, 	qualificação 
xxxxxxxxx>camcoccx>accaxxxxx>c0000txxxxxx>ccoopcmx;cocooccxxxxxxccocaxxxxmx 

NOVETECH 	SOLUÇÕES 	TECNOLÓGICAS 	LTDA, 
qual ificaçãoxxxxxxm000coocoonocotwoosaxxx>c<xxxxxxxmccxxxococmoccatcootxxx 

	

I 	CONSIDERANDO que a FESF é uma fundação pública de direito privado e tem previsão 
estatutária para atuar no desenvolvimento de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
cientifico ou tecnológico ou no desenvolvimento de novos produtos, serviços ou 
processos, conforme necessidades do Sistema Único de Saúde. Que releva a 
importância crescente do uso de tecnologias de informação e comunicação para a 
melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde e a necessidade de incorporação 
destas tecnologias de forma sustentável para o Sistema de Saúde. 

	

II 	CONSIDERANDO o grave risco a saúde pública representado pela pandemia da COVID- 
19 e que as principais medidas para contenção do virus passam pela informação da 
população e peia adoção de medidas de prevenção adotadas pelos individuos e suas 
iam lias; 

	

III 	CONSIDERANDO que a FESF tem firmado um Acordo de Cooperação Técnica n° 
2/2017, celebrado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da 
Bania — SECTI, para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo 
da pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-
cientifica, assistência a saúde, saneamento, qualidade e meio ambiente 

	

IV 	CONSIDERANDO  o Contrato de Encomenda Tecnológica n° 001/2019, firmado entre a 
FESF e a CORE para o desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de soluções 
que permitam implantar um registro eletrônico de saúde, com interoperabilidade entre 
os sistemas e soluções utilizados em diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo 
de gestão da informação que qualifique a atenção a saúde e a tomada de decisão de 
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profissionais,  usuários e gestores do SUS e que promova a criação e estruturação 
de um Ecossistema de Inovação, possibilitando parcerias para o desenvolvimento 
tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de 
emprego e renda; 

V 	CONSIDERANDO  o grande esforço articulado necessário, a ser empreendido por toda a 
sociedade, inclusive por meio de cooperação público-privada, e a responsabilidade do 
estado e da sociedade civil no enfrentamento desta grave crise de saúde pública; 

VI CONSIDERANDO O INTERESSE DAS PARTES EM ESTABELECER CONDIÇÕES 
BÁSICAS DE COOPERAÇÃO, VISANDO,  especialmente, o desenvolvimento e 
aprimoramento de aplicativo de celular, que auxilie no enfrentamento da grave crise de 
saúde pública instalada por conta da pandemia da COVID-19; a capacitação de recursos 
humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; e a absorção e transferência 
de tecnologia para o SUS. 

Resolvem entre si, justo e avençado, celebrara presente ACORDO, que será regido pelas 
cláusulas condições e definições a sequir expostas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1.0 presente ACORDO tem por objeto estabelecer e regulamentar as bases de um programa 
de cooperação técnico-científica entre as partes, as condições básicas de cooperação, 
visando o aprimoramento e a melhoria do conhecimento técnico-científico no âmbito das 
instituições, especificamente para a execução de atividades de: 

(1) desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para apoiar as atividades da força 
tarefa de controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia, viabilizando: a) provimento 
de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de agravos e 
promoção da saúde a serem adotadas pela população; b) canal de comunicação entre as 
pessoas e o poder público; e c) coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, 
para melhor orientação de como proceder em cada caso; 

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; e 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS. 

1.2.0 programa de cooperação técnico-científica aqui estabelecido visa a realização de 
pesquisas, ensino, intercâmbio de informações técnico-cientificas, desenvolvimento e 
prestações de serviços integrados em áreas de interesses comuns, em especial aqueles 
ligados a desenvolver aplicativos para suportar as atividades da força tarefa de controle da 
COVID-19, sem prejuízo da ação individual e independente de cada uma dos participes. 

1.3.0s recursos humanos de quaisquer das partes não sofrerão qualquer alteração de suas 
vinculações com o órgão de origem. 

CLÁUSULA SEGUNDA  — DOS EXECUTORES 

2 
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Desde já, as partes indicam como seus representantes e responsáveis pela comunicação e 
interlocução deste ACORDO as pessoas: (doravante denominados COLABORADORES) 

Pela FUNDAÇÃO: 
Responsável: 
Telefone: 
E-mail: 

Pela CORE: 
Responsável: 
Telefone: 
E-mail: 

Pela NOVETHEC: 
Responsável. 
Telefone: 
E-mail: 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

1.1. Os objetivos deste ACORDO serão realizados com base em "PLANO DE TRABALHO", 
contendo um breve descritivo acerca das especlficações técnicas de cada projeto ou 
atividades envolvidas, Incluindo as disposições de cronograma, a definição do local de 
execução das atividades, as responsabilidades especificas de cada uma das PARTES, 
além da criação de um COMITÉ DE PROJETO, constituldo, minimamente, pelos 

COLABORADORES definidos na CLÁUSULA SEGUNDA. 

1.2. O PLANO DE TRABALHO, que devera ser elaborado de comum acordo e que fará parte 
integrante do presente documento, deverá conter todas as condições gerais dos 
trabalhos, bem como outras atividades que busquem a disseminação dos resultados, seus 
métodos, dentre outros conhecimentos e/ou informações geradas durante a execução do 
objeto deste termo de cooperação. 

1.2.1. Todos os dados, técnicas, tecnologia, know-how, marcas, patentes e quaisquer outros 
bens ou direitos de propriedade intelectual/industrial de um parceiro que este venha a 
utilizar para execução do objeto deste contrato continuarão a ser de sua propriedade 
exclusiva, não podendo o outro parceiro cedê-los, transferi-los, aliena-los, divulga-los 
ou emprega-los em quaisquer outros projetos ou sob qualquer outra forma sem o 
prévio consentimento escrito do seu proprietário; 

1.2.2. Todo desenvolvimento tecnológico passIvel de proteção intelectual/industrial, em 
qualquer modalidade, que forem desenvolvidos como parte da execução do presente 
projeto, deverão ter a sua propriedade compartilhada entre as partes e ser 
especificados e formalizados em termo aditivo especifico; 

3 
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1.2.3. Como forma de garantir a proteção dos direitos relativos â propriedade intelectual 
porventura decorrentes do objeto do presente Acordo, as PARTES ficam obrigadas a 
manter sigilo das informações confidenciais sobre a tecnologia e sobre as informações 
obtidas na execução do objeto e demais dados que tiver acesso, com exceção de 
ordem judicial, de determinação de autoridades públicas competentes ou em 
decorrência de legislação aplicável; 

1.2.4. As PARTES obrigam-se a somente revelar as Informações e conhecimentos relativos 
aos processos, desenvolvimento e/ou produtos decorrentes deste Acordo a seus 
empregados e consultores que: (i) necessitem ter acesso a tais informações e 
conhecimentos para cumprir com o objeto deste termo; e (ii) tenham firmado um 
compromisso de confidencialidade; e ambas as partes obrigam-se a instruir seus 
representantes a manterem as informações confidenciais e não as revelarem ou 
usarem de nenhuma forma que não para os propósitos deste Acordo. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. Para a consecução integral dos objetivos do presente ACORDO, as partes comprometem-
se mutuamente e, assim, estabelecem as obrigações de: 

Transmitir um ao outro, com a máxima presteza, todas as informações necessárias ao 
bom e fiel andamento das atividades descritas no "PLANO DE TRABALHO", observando-
se sua forma, conteúdo e prazos assim estabelecidos; 

Indicar profissional(is) com conhecimento e de notória competência para acompanhar as 
ações e objetivos decorrentes deste ACORDO, bem como dirimir eventuais dúvidas na 
execução de cada projeto; 

Promover reuniões de avaliação sobre o andamento das atividades previstas neste 
ACORDO; 

Comparecer, nas datas e locais previamente agendados, atreves de representantes, para 
a realização de exames e esclarecimentos de qualquer problema relacionado â execução 
do objeto do presente ACORDO; 

Respeitar e fazer com que seus colaboradores, próprio ou contratado, respeitem a 
legislação e as normas internas de Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Medicina do 
Trabalho, nas instalações onde serão desenvolvidas as atividades de cada projeto, bem 
como aquelas descritas no PLANO DE TRABALHO. 

Não divulgar dados e/ou informação sobre cada projeto e/ou atividades, salvo mediante 
a prévia autorização por escrito da outra parte, ressalvadas as meras noticias de 
existência deste ACORDO; 

Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento deste ACORDO, não sendo esse 
encargo, sob nenhuma forma, diminuldo ou dividido pela eventual participação de 
terceiros, mesmo que contratados pelas partes; 

4 
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Permitir o amplo acesso dos COLABORADORES das partes, indicados na forma da 
Cláusula Segunda, ou outro colaborador indicado por estes, às instalações, dados e 
informações relativos ao objeto deste ACORDO e previstos no "PLANO DE TRABALHO". 

Zelar pelo sigilo e integridade das informações aportadas à plataforma de inovação 
tecnológica por meio do Aplicativo, conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei N° 13 709/2018 

4.2. A cooperação entre as partes poderá envolver, ainda: 

A NOVETECH responsabiliza-se tecnicamente pela disponibilização e 
customlzação da solução do aplicativo que será utilizado, promovendo os ajustes 
necessários para o atendimento aos requisitos específicos deste projeto — 
Incluindo, mas não limitado à utilização das interfaces APIs padronizadas da 
plataforma para disponibilização de informações clinicas eventualmente 
coletadas no aplicativo; 

(ii) 	A CORE responsabiliza-se tecnicamente a integrar o aplicativo à Plataforma de 
Inovação Tecnológica, objeto do Contrato de Encomenda Tecnológica FESF 
01/2019, bem como prover o adequado armazenamento dos dados coletados pelo 
aplicativo, conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei N° 
13.709/2018; 

(Ri) 	A FESF responsabiliza-se a potencializar o uso do aplicativo pelos cidadãos 
baianos, por meio de parceria celebrada com o Governo do Estado, tornando esta 
uma ação institucional oficial de combate à epidemia do CO VI D-19 ; 

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS 

5. - O presente instrumento, ressalvado o disposto em 5.1 abaixo, não contempla repasses de 
recursos financeiros entre as PARTES, ficando desde já pactuado que cada parte arcará com as 
suas próprias despesas que porventura se fizerem necessárias para o desenvolvimento deste 
ACORDO. 

5.1 — Nada obstante as premissas definidas na cláusula 5, supra, fica acertado que: 

A) Quando uma das partes entender necessária a participação de profissionais da outra 
parte, para a realização de pesquisas, ensino, intercâmbio de informações técnico-
cientificas, desenvolvimento e prestações de serviços, necessários para a execução do 
objeto do presente ACORDO e que exigirem o deslocamento de tais profissionais da 
respectiva base de trabalho, caberá à parte solicitante a assunção de todos os custos e 
despesas decorrentes de tais deslocamentos; e 

CLÁUSULA SEXTA — DA CONFIDENCIALIDADE SOBRE OS TRABALHOS. 

5 
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6. As PARTES comprometem-se, por si e por todas as pessoas que cada qual vier a designar 
para participar dos trabalhos objeto do presente ACORDO, em manter sob sigilo todas as 
informações trocadas e/ou produzidas durante a execução das atividades previstas neste 
ACORDO, desde a data de sua assinatura e por um período igual à 05 (cinco) anos, contados 
após a extinção e/ou encerramento deste ACORDO, e ainda, não revelar e nem transmitir, direta 
ou indiretamente, as informações trocadas à terceiros que não estejam compromissados e/ou 
envolvidos no desenvolvimento do objeto deste ACORDO. 

6.1.— Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação acerca do presente ACORDO 
está adstrita ao prévio conhecimento à outra PARTE, observado a forma escrita de comunicação, 
incluindo divulgação para fins científicos e/ou acadêmicos, ressalvando as meras informações 
sobre a sua existência. 

6.2.—O descumprimento da obrigação de sigilo e confidenclalidade importará, cumulativamente; 

Na extinção do presente instrumento, na hipótese de ainda vigente, dentro das formas 
aqui permitidas; 
Na responsabilidade por perdas e danos e outras sanções eventualmente cabíveis, a 
serem apuradas em medida judicial, observando-se a legislação pertinente. 

6.3. — Serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a ocorrência do 
descumprimento nas seguintes hipóteses: 

Se a informação já era de conhecimento anterior as tratativas do negócio jurídico; 
Se houve prévia e expressa anuência das PARTES quanto à liberação da obrigação de 
sigilo e confidencialidade; 
Se a informação foi comprovadamente obtida de outra fonte, externa, de forma legal e 
legitima, independentemente do presente instrumento jurídico; 
Se existente determinação judicial para conhecimento das informações, desde que 
notificada Imediatamente à outra PARTE, previamente à liberação, observando-se, 
obrigatoriamente, a requisição de segredo de justiça no seu trato judicial e/ou 
administrativo. 
Se as PARTES concordarem, por escrito, que não haverá resultados passíveis de 
Proteção Intelectual, ou; 
Se as PARTES A procederam devidamente a proteção dos resultados através da 
realização de patente e/ou registro. 

6.4 - Considerando a natureza jurídica das PARTES, as obrigações de sigilo e confidencialidade 
não se aplicam as informações necessariamente prestadas em Relatórios Institucionais de 
Acompanhamento e/ou de Auditoria realizadas pelos órgãos de fiscalização do poder público, 
limitando-se apenas aos dados de mera existência deste ACORDO, dentre eles: o nome das 
PARTES, descrição sucinta do objeto; prazo de vigência e quantidade de recursos humanos 
empregados na realização e consecução do objetivo deste ACORDO. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA DIVULGAÇÃO 

6 
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7. As PARTES concordam que a divulgação de qualquer matéria decorrente da execução deste 
ACORDO, excluindo as informações de mera existência deste instrumento, será feita pelo 
Governo do Estado da Bahia, integrando o rol de ações oficiais deste Estado no combate 
epidemia da COVID-19. 

7.1. —A realização de publicações, publicidade ou divulgações de qualquer natureza relativa ao 
desenvolvimento do objeto deste ACORDO mencionarão, obrigatoriamente e explicitamente, a 
participação das PARTES como entidade promotora, com uso opcional, mediante autorização 
prévia, de suas logomarcas, assim como menção expressa do Governo da Bahia e Secretaria 
Estadual da Saúde. 

CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA 

O presente ACORDO vigorara pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura 
deste instrumento, podendo ser alterado, a qualquer tempo, por acordo escrito entre as PARTES. 

CLÁUSULA NONA — DO ENCERRAMENTO E DENÚNCIA 

9. - O presente ACORDO estará encerrado de pleno direito (i) pelo transcurso do seu prazo de 
duração, salvo quando ocorrer prorrogação em razão de Teimo Aditivo; (ii) quando se tornar 
impossível a consecução de seu objeto; ou (iii) por mútuo consentimento das PARTES, sem 
qualquer compensação. Poderá ainda qualquer das PARTES, a qualquer tempo, denunciar o 
presente ACORDO, mediante notificação escrita com protocolo, operando-se os efeitos da 
denúncia após o decurso do prazo de 30 (trinta) de seu recebimento. 

/ — Ocorrendo a denúncia ou encerramento deste ACORDO, as PARTES responderão pelas 
obrigações já exigíveis, atendendo-se aos princípios contidos nas suas respectivas cláusulas. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

As condições constantes no presente ACORDO poderão, a qualquer tempo, ser objeto de 
alteração, ressalvadas as Cláusulas de Confidencialidade, mediante TERMO ADITIVO(s), que 
passaré(ão) a fazer parte integrante deste ACORDO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CONDIÇÕES GERAIS 

a) Se qualquer cláusula ou expressão deste ACORDO for tida ou declarada ilegal, inválida 
ou ineficaz, esta não afetara qualquer outra clausula deste instrumento, que restará 
plenamente válido e eficaz como se aquela Cláusula ou expressão não estivesse contida 
neste ACORDO 

7 
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Os direitos e deveres relativos a este ACORDO não poderão ser transferidos ou cedidos, 
no todo ou em parte, a terceiros, exceto nas hipóteses previstas neste instrumento, e por 
expressa anuência das PARTES. 

As PARTES declaram e reconhecem que a celebração do presente ACORDO não implica 
em estabelecimento de qualquer vinculo de natureza societária e/ou econômica entre as 
PARTES, bem como não há vinculo empregaticio de qualquer espécie, direta ou 
indiretamente, cabendo à cada PARTE a responsabilidade integral e exclusiva referentes 
as contribuições da previdência social, eventuais seguros e demais encargos trabalhistas 
e sociais. 

Todas as notificações ou comunicações referentes a este ACORDO deverão ser 
realizadas por escrito. As notificações serão consideradas válidas se entregues em mãos, 
mediante protocolo, ou enviadas por SEDEX com aviso de recebimento, e-mail com 
confirmação de recebimento, e/ou carta registrada com aviso de recebimento. 

Cada PARTE responsabiliza-se pelo pessoal que vier a utilizar nas execuções das 
atividades decorrentes do presente instrumento e seus aditivos, respondendo 
exclusivamente pelas despesas com seu pessoal, inclusive pelos encargos decorrentes 
da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária securitária ou outra de qualquer 
natureza, especialmente do seguro contra acidentes de trabalho. 

t) Nenhuma das PARTES será responsável pelo atraso ou omissão no cumprimento de 
qualquer Cláusula ou condição deste instrumento e seus aditivos e anexos quando este 
atraso ou omissão for causado por circunstâncias decorrentes de caso fortuito ou força 
maior. 

As PARTES declaram, sob as penas da lei, e expressamente, possuir plena capacidade 
jurídica para a celebração do presente instrumento. Da mesma forma, as PARTES 
declaram, sob as penas da lei, e expressamente, que todos os dados fornecidos no 
presente instrumento são verdadeiros. 

A tolerância de uma PARTE para com a outra, relativamente a descumprimento de 
qualquer das obrigações ora assumidas, não será considerada novação ou renúncia a 
qualquer direito, constituindo mera liberalidade, que não impedira a PARTE tolerante de 
exigir da outra o fiel cumprimento deste ACORDO, a qualquer tempo. 

I) As PARTES endossam todas as leis, normas e regulamentos relacionados ao combate à 
corrupção, obrigando-se a abster-se de qualquer atividade ou ato que constitua violação 

as referidas disposições. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  — FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia, para dirimir qualquer controvérsia 
oriunda do presente ACORDO que não puder ser resolvida de comum acordo entre as PARTES. 
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E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma para um se efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Salvador-Ba, xx de março de 2020. 

FUNDAÇAO ESTATAL SAUDE DA FAMILIA - FESF 

CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

NOVETECH - Soluções Tecnológicas 

TESTEMUNHAS 

  

   

   

Nome: 	 Nome: 
C.P.F. 	 C.P.F. 
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PROCESSO N°0801.03612020 

INTERESSADO: Secretaria Executiva - SECEX 

ASSUNTO: Solicitação de Parecer analisando a celebração do Acordo de cooperação técnica para o 

desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para apoiar as atividades da força tarefa de controle da 

COVID-19, no âmbito do estado da Bahia. 

PARECER N°013/2020 

DATA: 19103/2020 

EMENTA: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE 

FESF, CORE E NOVETECH. PARCERIAS SEM 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. 

DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE 

APLICATIVO PARA APOIAR O CONTROLE DA COVID•19. 

FUNDAMENTO LEGAL: LEI N°8.666/93, ART. 116. 

Breve relato 

A Secretaria Executiva encaminha a esta Procuradoria consulta sobre a adequação da minuta do acordo 

de cooperação técnica cientifica com o propósito de dispor em parceria com instituições para promover o 

desenvolvimento do aplicativo APP Monitora Covid-19. 

Constam deste processo administrativo, dentre outros, os seguintes documentos: Cl n° 027/2020 que 

solicita, a partir dos considerandos sobre o grave risco à saúde pública, representado pela pandemia da 

COVID-19, celebração do Acordo de Cooperação Técnica n° 02/2017 firmado com a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do estado da Bahia — SECTI, Contrato de Encomenda Tecnológica n° 

00112019, firmado entre a FESF e a CORE para o desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de 

soluções que permitam implantar um registro eletrônico de saúde, à equipe de pesquisa uma solução 

voltada especificamente par ao combate à COVID-19, integrada à Plataforrna Eletronica de Saúde 

(produto de inovação em desenvolvimento por meio do Contrato de Encomenda Tecnológica FESF n° 

01/2019, que possibilite â FESF apoiar estados e municípios no combate à pandemia (Fls.2-3);CI n° 

048/2020 contendo resposta à demanda por prospecção de uma solução voltada especificamente para o 

combate à COVID-19, apresentando experiências que foram estudadas, dando destaque ao apficativcu 
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Monitora Covid19, desenvolvido pela empresa Novetech, que possui histórico de serviços e aplicativos 

mobile para atenção básica, sempre georreferenciados. Sugerindo ao final, que a FESF celebre uma 

parceria com a Novetech e a Core (parceiro tecnológico da IPES) para o uso do App Monitora COVID-19 

e integração à Plataforma (Fls.04-10); Oficio n° 050N2020 consultando as empresas Novetech sobre 

interesse em firmar acordo de cooperação técnica para integração da solução App Monitora COVID-19 à 

Plataforma Eletrônica de Saúde, como forme de apoiar estado e municípios no combate à 

pandemia.(fis.11-12); Oficio n° 0508/2020 consultando a Core Consulting sobre interesse em firmar o 

acordo para integrar a solução a plataforma de forma a colaborar com projeto de relevância, no momento 

de pandemia (fis.13-14);Resposta da Direção da Novetech manifestando interesse me celebrar o acordo 

proposto, bem como o envio dos documentos constitutivos para a celebração do termo (fls. 15-31); 

Resposta da Core Consulting também manifestando interesse em firmar o acordo com intuito de apoiar 

estado e municipios no combate à pandemia, anexando as certidões de reguladdade fiscal e tributária 

(32-45); Cl n° 050/2020 encaminhando o processo administrativo para análise e parecer sobre a 

celebração do acordo a ser firmado entre a Fundação e as instituições indicadas.(fls.46-47) minuta do 

acordo de cooperação de pesquisa e desenvolvimento cientifico e tecnológico a ser analisado (fls.48-56). 

RELATÓRIO 

Trata-se de manifestação jurídica referencial por esta Procuradoria em atendimento à solicitação da 

SECEX (Despacho fis.46-47) em razão da necessidade da FESF realizar parceria com instituições, para 

desenvolvimento do aplicativo com propósito de contribuir com a pandemia da COVID-19. 

Nesse contexto, a presente manifestação que se pretende realizar merece a atenção a temática sobre 

Acordos de Cooperação Técnica a partir das normas legais que regulamentam essa matéria, de modo 

que a manifestação enfrente essas peculiaridades e ofereça uma segurança maior ao gestor. 

Em suma, é o que interessa relatar. Passa-se a análise. 

ANALISE JURIDICA 

É relevante estabelecer que as competências da Procuradoria Jurídica estão delineadas no art. 13 do 

Regimento Interno constituído pela Deliberação n°76 da Reunião Ordinária 42 de 25 de março de 2013, 	; 
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cabendo-lhe a consultoria e assessoramento jurídico da Fundação, e não o controle dos atos de gestão. 

É papel orientar o gestor a realizara trabalho, com base nas normas aplicáveis à espécie, mas não cabe 

ao órgão judicio controlar o administrador na prática de atos de gestão administrativa. Dito de outro 

modo, ao órgão juridico compete recomendar, orientar e alertar o gestor quanto à necessidade do 

cumprimento das normas aplicáveis à determinada situação concreta. 

A analise jurídica tem fundamento no principio da eficiência e da economicidade, possibilitando ao gestor 

o conhecimento prévio dos requisitos procedimentais uniformo e necessários à celebração de tais 

aditivos. 

Registra-se que nesta hipótese, atende ao previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei n°  6.666, de 1993, 

e art. 11, VI, "a" da Lei 4 73, de 1993, que fixam a competência dos órgãos de consultoda e 

assessoramento jurídico para a análise prévia de minutas de editais, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes. 

Com efeito, no caso da licitação, bem como contratos, convênios e outros ajustes, o processo 

administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, onde instrumentos dos contratos, 

convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo 

administrafivo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada 

volume os respectivos termos de abertura e encerramento. 

Assim, o inicio do processo deriva dum processo já existente, juntando-se, em sequência cronológica, os 

documentos pertinentes. 

DA NATUREZA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Pois bem, o acordo de cooperação é uma forma de contratação peculiar. Sua caracteristica mais 

marcante é a persecução de interesses comuns, sem onerosidade financeira, maior caracteristica do 

contrato administrafivo. Sobre o assunto, assim leciona a doutrina (FURTADO, Lucas Rocha, "Curso de 

licitações e contratos administrativos". Belo Horizonte: Fôrum, 2007, p. 411): Para melhor entendermos a 

distinção, podemos comparar um convênio de cooperação técnica, por exemplo, com um contrato de 

prestação de serviços. Neste, um dos contratantes presta o serviço e o outro o remunera pelos serviços 

prestados. No convênio, ao contrário, as partes buscam a realização do mesmo fim. 

Conforme indica a denominação, nessa modalidade de ajuste, destaca-se o intuito de cooperação 

reciproca entre as entidades que os celebram. Ao filmarem acordos de cooperação, as partes visam à 
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consecução de objetivos comuns. Assim, diferentemente do que ocorre nos contratos administrativos, os 

interesses das partes não se contrapõem, mas se adicionam. 

Transpondo esse entendimento ao proposto no processo administrativo verifica-se que o objeto comum é 

estabelecer e regulamentar bases de um programa de cooperação técnico- cientifica entre partes para 

desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para apoiar as atividades da força tarefa de controle da 

COVID-19, no âmbito do estado da Bahia, viabilizando; a)provimento de informações aos usuários sobre 

as principais medidas de prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

b)canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; e c) coleta de informações sobre o estado 

clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como proceder em cada caso; captação de recursos 

humanos para obtenção de conhecimento da ferramenta; e absorção e transferência de tecnologia para o 

SUS. Visa ainda, a realização de pesquisas de ensino, intercâmbio de informações técnico-cientificas, 

desenvolvimento e prestações de serviços integrados em área de interesses comuns, em especial 

aqueles ligados a desenvolver aplicativos para suportar as atividades da força tarefa de controle da 

COVID-19, sem prejulzo da ação individual e independente da cada um dos participes, (f1.49) 

Passe-se, pois, à análise da minuta do Acordo de Cooperação Técnica celebrados pela FESF com as 

instituições NOVETECH e CORE CONSULTING, cujo objeto seja o estabelecer e regulamentar bases de 

um programa de cooperação técnico- cientifica entre partes, as condições básicas de cooperação, 

visando o aprimoramento e a melhoria do conhecimento técnico-cientifico no âmbito das instituições, 

especificamente para execução de atividades de: (i) desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para 

apoiar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia, viabilizando: 

a)provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de agravos e 

promoção da saúde a serem adotadas pela população; b)canal de comunicação entre as pessoas e o 

poder público; e c) coleta de informações sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de 

como proceder em cada caso; (ii) capacitação de recursos humanos para obtenção de conhecimento da 

ferramenta; e (iii) absorção e transferência de tecnologia para o SUS. Visa ainda, a realização de 

pesquisas de ensino, intercâmbio de informações técnico-cientificas, desenvolvimento e prestações de 

serviços integrados em área de interesses comuns, em especial aqueles ligados a desenvolver 

aplicativos para suportar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, sem prejuízo da ação 

individual e independente da cada um dos participes. (fl49) 

DO PLANO DE TRABALHO 

Por derradeiro, á importante registrar que a minuta do Acordo de Cooperação Técnica deve estar 

devidamente instruída com o respectivo Plano de Trabalho, como determina o §1°  do art. 116 da Lei 

8.666/1993: 
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Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 

entidades da Administração. 

§ 1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades 

da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plane 

de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no 

minimo, as seguintes informações:  

I - identificação do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

III - etapas ou fases de execução; 

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

V - cronograma de desembolso; 

VI - previsão de inicio e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão 

das etapas ou fases programadas; 

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação 

de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão 

devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 

sobre a entidade ou órgão descentralizador. (grifos acrescidos) 

Veja-se que o dispositivo da Lei de Licitações prescreve que a celebração do Acordo de Cooperação 

depende da prévia aprovação do respectivo Plano de Trabalho. Portanto, recomenda-se que ao elaborar 

tal documento esteja contemplado os requisitos destacados em lei, no mínimo, o objeto, metas, etapas 

ou fases de execução do ajuste, bem como o cronograma, ainda que por estimativa, das ações que 

pretendem empreender durante a vigência do ajuste, conforme especifica o §1° e incisos do art. 116 da 

Lei n° 8.666/93. 

Ainda nos termos da norma transcrita, o Plano de Trabalho deve estar aprovado por todos os participes, 

de modo que os autos estejam instruidos com a expressa anuência de todos os envolvidos no ajuste. 

Recomenda-se que todas as providências e atividades afetas à execução do Acordo de Cooperação e 

necessárias à consecução dos seus objetivos devem estar devidamente previstas e acordadas no 

competente Plano de Trabalho, que é o documento legalmente previsto, inclusive o que prevê a Cláusula 

Terceira da minuta em análise. 
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Sugere a previsão das etapas e metas a serem atingidas durante a vigência do ajuste, indicando datas ou 

prazos máximos para a sua realização, a fim de garantir concretude à parceria. Tal exigência, além de 

atender ao §1° do art. 116 da Lei n°8.666/93, cumpre também o principio constitucional da eficiência. 

DA MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

O acordo de cooperação pode ser conceituado como o instrumento juridico formalizado entre órgãos e 

entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, com o 

objetivo de firmar interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de trabalho, 

projeto/atividade ou evento de interesse reciproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos 

entre os participes. 

Verifica-se que não haverá repasse orçamentário entre as entidades participes, previsão estabelecida na 

Cláusula Quinta da minuta sob análise. 

Outrossim, verifica-se a existência de clausula que trate das obrigações dos participes, sejam as comuns 

a ambos os órgãos, seja as obrigações especificas de cada órgão. As obrigações dos participes estão 

definidas de maneira objetiva e concisa, no intuito de facilitar o cumprimento do ajuste, logo, não se 

vislumbram óbices quanto ao seu conteúdo. 

Há ainda a previsão de cláusulas que trate da execução, propriedade intelectual e confidencialidade 

sobre os trabalhos. Registram que o Plano de Trabalho preverá a execução do objeto: por meio da 

proposição de trabalhos conjuntos, delimitando-se as informações e dados que serão trocados, 

respeitando-se as condições de sigilo existentes; além da criação de um Comité de projeto, constituído, 

minimamente, pelos Colaboradores definidos na Cláusula Segunda, visando a disseminação dos 

resultados, seus métodos, dentre outros conhecimentos e/ou informações geradas durante a execução 

do objeto, tudo em compatibilidade com o Plano de Trabalho respectivo. 

Sem natureza financeira, a execução do acordo não acarretará compromissos financeiros ou 

transferência de recursos entre os participes, pelo que, não se exige plano de aplicação de recursos 

financeiros ou cronograma de desembolso (incisos IV e V do §1° do art. 116 da Lei de Licitações). 

Em prosseguimento à análise, há dispositivo que trata sobre definição mais especifica dos participes 

destacando o subitem 4.2. A cooperação entre as partes poderá envolver, ainda: 

(i) A NOVETECH responsabiliza-se tecnicamente pela disponibifização e customização da 

solução do pabcativo que será utilizado, promovendo os ajustes necessários para o 

atendimento aos requisitos especificos deste projeto — incluindo, mas não limitado à 

utilizaçãi das interfaces APis padronizadas da plataforma para disponibilização de 

informações clinicas eventualmente coletadas no aplicativo; 
\Q)) 
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A CORE responsabiliza-se tecnicamente a integrar o aplicativo à Plataforma de Inovação 

Tecnológica, objeto do Contrato de Encomenda Tecnológica FESF 01/2019, bem como 

prover o adequado armazenamento dos dados coletados pelo aplicativo, conforme 

estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018); 

A FESF responsabiliza-se a potencializar o uso do aplicativo pelos cidadãos baianos por 

meio de parceria celebrada com Governo do estado, tornando esta ação institucional oficial 

de combate à epidemia do COVID-19. 

Na Cláusula Décima Primeira - Condições Gerais, as partes reconhecem que a celebração do acordo 

não implica em estabelecimento de qualquer vinculo de natureza societária e/ou econômica entre si, que 

a responsabilidade pelo pessoal envolvido na execução das atividades decorrentes do objeto do acordo 

será de cada participe, respondendo pelas despesas, encargos de correntes da legislação vigente, seja 

trabalhista, securitária ou outra de qualquer natureza, especialmente do seguro contra acidentes de 

trabalho, deixando expresso que não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as instituições 

de origem. 

Há disposição que trate da divulgação de qualquer matéria decorrente da execução do acordo, a 

realização de publicações, publicidade ou divulgações de qualquer natureza relativa ao desenvolvimento 

do objeto mencionará, obrigatoriamente e explicitamente, a participação das Partes como entidade 

promotora. 

Há previsão de cláusula acerca do foro eleito para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 

acordo, em consonância com o que dispõe o art. 55, parágrafo segundo, da Lei n° 8,666, de 21 de junho 

de 1993. 

CONCLUSÃO 

Nesta hipótese, não haverá óbices juridicos ao prosseguimento do processo, com a formalização do 

Instrumento de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado pela FESF com as instituições 

NOVETECH e CORE CONSULTING, cujo objeto seja o estabelecer e regulamentar bases de um 

programa de cooperação técnico- cientifica entre partes, as condições básicas de cooperação, visando o 

aprimoramento e a melhoria do conhecimento técnico-cientifico no âmbito das insfituições, 

especificamente para execução de atividades de: (i) desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para 

apoiar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia, viabilizando: 

a)provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de agravos e 

promoção da saúde a serem adotadas pela população; b)canal de comunicação entre as pessoas e o 

poder público; e c) coleta de informações sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de 

\ik) 
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como proceder em cada caso; (ii) capacitação de recursos humanos para obtenção de conhecimento da 

ferramenta; e (Ri) absorção e transferência de tecnologia para o SUS. Visa ainda, a realização de 

pesquisas de ensino, intercâmbio de informações técnico-cientificas, desenvolvimento e prestações de 

serviços integrados em área de interesses comuns, em especial aqueles ligados a desenvolver 

aplicativos para suportar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, sem prejuizo da ação 

individual e independente da cada um dos participes, tomando como base a minuta analisada se 

encontra regular e atende aos requisitos previstos no art. 116 da Lei 8.666/93. 

É a nossa opinião, salvo melhor juízo. 

Em 19.03.2020 

Retome os autos para a SECEX para conhecimento deste parecer e o 

prosseguimento do feito. 

Leila raga Co t nh 
Procuradora Juridica 
PROJURI FESF-SUS 



4,100E5F-PSUS CO; FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE 0A ~LÁ 

(FESF-SUS/BA‘ 

Fl  	S  

 

 

 

    

    

CORECONSULTING 

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM a FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA - 
FESF, a CORE CONSULTING e a NOVETECH 

Entre as Partes: 

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 
(FESF), instituição pública de direito privado, com sede na Avenida Estados Unidos, 161 - Edif. 
Suerdieck, 80  andar, Comércio, Salvador - Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.020.634/0001-
22, neste ato representada por seu Diretor Sr. CARLOS ALBERTO TRINDADE, Cédula de 
Identidade n°5684714 SSP/SP, CPF n°533.896.898-34, residente e domiciliado nesta Capital, 
na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada FESF; 

CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, responsável 
pelo plano de trabalho, inscrita no CNPJ de n° 05.490.544/0001-00, estabelecida na SIO 
Quadra 01, Lote 385, Sala 401, Edifício Platinum Office, Brasília — DF, CEP 70610-410, neste 
ato representada pelo sócio o Sr. André Amaro Toffanello, Brasileiro, empresário, inscrito no 
CPF sob o n°776.200.611-20, doravante denominada CORE; 

NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
responsável pelo plano de Trabalho, inscrita no CNPJ de número 05.621.288/0001-35, 
estabelecida na rua Rua João Vieira Carneiro n° 67, Pedro Gondim, CEP 58.031-144, João 
Pessoa - PB, neste ato representada pelo seu sócio o Sr. Antônio Carlos da Silva Magalhaes 
Neto, brasileiro, empresário, inscrito no CPF n° 018.660.354-10, doravante denominada; 

CONSIDERANDO que a FESF é uma fundação pública de direito privado e tem previsão 
estatutária para atuar no desenvolvimento de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico 
ou tecnológico ou no desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, conforme 
necessidades do Sistema Único de Saúde. Que releva a importância crescente do uso de 
tecnologias de informação e comunicação para a melhoria do acesso e da qualidade da 
atenção â saúde e a necessidade de incorporação destas tecnologias de forma sustentável 
para o Sistema de Saúde. 

CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e 
que as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e 
pela adoção de medidas de prevenção adotadas pelos indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO que a FESF tem firmado um Acordo de Cooperação Técnica n° 2/2017, 
celebrado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia — 
SECTI, para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, 
ensino, desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-cientifica, assistência à 
saúde, saneamento, qualidade e meio ambiente 
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IV. 	CONSIDERANDO  o Contrato de Encomenda Tecnológica n° 001/2019, firmado entre a FESF  
a CORE para o desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de soluções que 

permitam implantar um registro eletrônico de saúde, com interoperabilidade entre os sistemas 
soluções utilizados em diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo de gestão da 

informação que qualifique a atenção à saúde e a tomada de decisão de profissionais, usuários 
gestores do SUS e que promova a criação e estruturação de um Ecossistema de 

Inovação, possibilitando parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e 
o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; 

CONSIDERANDO  o grande esforço articulado necessário, a ser empreendido por toda a 
sociedade, inclusive por meio de cooperação público-privada, e a responsabilidade do estado 
e da sociedade civil no enfrentamento desta grave crise de saúde pública; 

CONSIDERANDO O INTERESSE DAS PARTES EM ESTABELECER CONDICÕES BÁSICAS 
DE COOPERACÀO. VISANDO  especialmente o desenvolvimento e aprimoramento de 
aplicativo de celular, que auxilie no enfrentamento da grave crise de saúde pública instalada 
por conta da pandemia da COVID-19; a capacitação de recursos humanos para obtenção do 
conhecimento da ferramenta; e a absorção e transferência de tecnologia para o SUS. 

Resolvem entre si, justo e avencado, celebrar o presente ACORDO, que será regido pelas 
cláusulas, condições e definições a seguir expostas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1.0 presente ACORDO tem por objeto estabelecer e regulamentar as bases de um programa de 
cooperação técnico-cientifica entre as partes, as condições básicas de cooperação, visando o 
aprimoramento e a melhoria do conhecimento técnico-científico no âmbito das instituições, 
especificamente para a execução de atividades de: 

(1) desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para apoiar as atividades da força tarefa de 
controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia, viabilizando: a) provimento de informações 
aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de agravos e promoção da saúde a serem 
adotadas pela população; b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; e c) coleta 
de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor orientação de como proceder em 
cada caso; 

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; e 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS. 

1.2.0 programa de cooperação técnico-cientifica aqui estabelecido visa a realização de pesquisas, 
ensino, intercâmbio de informações técnico-cientificas, desenvolvimento e prestações de serviços 
integrados em áreas de interesses comuns, em especial aqueles ligados a desenvolver aplicativos 
para suportar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, sem prejulzo da ação 
individual e independente de cada um dos participes. 

1.3.0s recursos humanos de quaisquer das partes não sofrerão qualquer alteração de suas 
vinculações com o órgão de origem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS EXECUTORES 

Desde já, as partes indicam como seus representantes e responsáveis pela comunicação e 
interlocução deste ACORDO as pessoas: (doravante denominados COLABORADORES) 

Pela FUNDAÇÃO: 
José Santos Souza Santana 
Telefone: (71) 98899-5587 / (71) 98890- 6390 
E-mail: josesantana@fesfsus.ba.gov.br  

Pela CORE: 
André Amaro Toffanello 
Telefone (61)981659982 
e-mail: andre.toffanello@coreconsulting.com.br  

Pela NOVETHEC: 
Sr. Antônio Carlos da Silva Magalhaes Neto. 

Telefone: 83 9994-0120 
73 9989-6593 

E-mail: carlos@novetech.com.br  

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

3.1. Os objetivos deste ACORDO serão realizados com base em "PLANO DE TRABALHO", 
contendo um breve descritivo acerca das especificações técnicas de cada projeto ou atividades 
envolvidas, incluindo as disposições de cronograma, a definição do local de execução das 
atividades, as responsabilidades especificas de cada uma das PARTES, além da criação de um 
COMITÊ DE PROJETO, constituído, minimamente, pelos COLABORADORES definidos na 
CLÁUSULA SEGUNDA. 

3.2. O PLANO DE TRABALHO, que deverá ser elaborado de comum acordo e que fará parte 
integrante do presente documento, deverá conter todas as condições gerais dos trabalhos, bem 
como outras atividades que busquem a disseminação dos resultados, seus métodos, dentre outros 
conhecimentos e/ou informações geradas durante a execução do objeto deste termo de 
cooperação. 

12.1 Todos os dados, técnicas, tecnologia, know-how, marcas, patentes e quaisquer outros bens 
ou direitos de propriedade intelectual/industrial de um parceiro que este venha a utilizar para 
execução do objeto deste contrato continuarão a ser de sua propriedade exclusiva, não 
podendo o outro parceiro cedê-los, transferi-los, aliena-los, divulga-los ou emprega-los em 
quaisquer outros projetos ou sob qualquer outra forma sem o prévio consentimento escrito do 
seu proprietário; 

3.2.2 Todo desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual/industrial, em qualquer 
modalidade, que forem desenvolvidos como parte da execução do presente projeto, deverão 
ter a sua propriedade compartilhada entre as partes e ser especificados e formalizados em 
termo aditivo especifico; 
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3.2.3 Como forma de garantir a proteção dos direitos relativos á propriedade intelectual porventura 
decorrentes do objeto do presente Acordo, as PARTES ficam obrigadas a manter sigilo das 
informações confidenciais sobre a tecnologia e sobre as informações obtidas na execução do 
objeto e demais dados que tiver acesso, com exceção de ordem judicial, de determinação de 
autoridades públicas competentes ou em decorrência de legislação aplicável; 

12.4 As PARTES obrigam-se a somente revelar as informações e conhecimentos relativos aos 
processos desenvolvimento e/ou produtos decorrentes deste Acordo a seus empregados e 
consultores que: (1) necessitem ter acesso a tais informações e conhecimentos para cumprir 
como objeto deste termo; e (ii) tenham firmado um compromisso de confidencialidade; e ambas 
as partes obrigam-se a instruir seus representantes a manterem as informações confidenciais 

não as revelarem ou usarem de nenhuma forma que não para os propósitos deste Acordo. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. Para a consecução integral dos objetivos do presente ACORDO, as partes comprometem-se 
mutuamente e, assim, estabelecem as obrigações de: 

Transmitir um ao outro, com a máxima presteza, todas as informações necessárias ao bom e 
fiel andamento das atividades descritas no "PLANO DE TRABALHO", observando-se sua 
forma, conteúdo e prazos assim estabelecidos; 

Indicar profissional(is) com conhecimento e de notória competência para acompanhar as ações 
objetivos decorrentes deste ACORDO, bem como dirimir eventuais dúvidas na execução de 

cada projeto; 

Promover reuniões de avaliação sobre o andamento das atividades previstas neste ACORDO; 

Comparecer, nas datas e locais previamente agendados, através de representantes, para a 
realização de exames e esclarecimentos de qualquer problema relacionado ã execução do 
objeto do presente ACORDO; 

Respeitar e fazer com que seus colaboradores, próprio ou contratado, respeitem a legislação 
as normas internas de Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Medicina do Trabalho, nas 

instalações onde serão desenvolvidas as atividades de cada projeto, bem como aquelas 
descritas no PLANO DE TRABALHO. 

Não divulgar dados e/ou informação sobre cada projeto e/ou atividades, salvo mediante a 
prévia autorização por escrito da outra parte, ressalvadas as meras noticias de existência deste 
ACORDO; 

Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento deste ACORDO, não sendo esse encargo, 
sob nenhuma forma, diminuído ou dividido pela eventual participação de terceiros, mesmo que 
contratados pelas partes; 
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Permitir o amplo acesso dos COLABORADORES das partes, indicados na forma da Cláusula 
Segunda, ou outro colaborador indicado por estes, às instalações, dados e informações 
relativos ao objeto deste ACORDO e previstos no "PLANO DE TRABALHO". 

Zelar pelo sigilo e integridade das informações aportadas à plataforma de inovação tecnológica 
por meio do Aplicativo, conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei N° 
13.709/2018 

4.2. A cooperação entre as partes poderá envolver, ainda: 

A NOVETECH responsabiliza-se tecnicamente pela disponibilização e customização da 
solução do aplicativo que será utilizado, promovendo os ajustes necessários para o 
atendimento aos requisitos especificas deste projeto — incluindo, mas não limitado â 
utilização das interfaces APIs padronizadas da plataforma para disponibilização de 
informações clínicas eventualmente coletadas no aplicativo; 

A CORE responsabiliza-se tecnicamente a integrar o aplicativo à Plataforma de 
Inovação Tecnológica, objeto do Contrato de Encomenda Tecnológica FESF 01/2019, 
bem como prover o adequado armazenamento dos dados coletados pelo aplicativo, 
conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei N° 13.709/2018; 

A FESF responsabiliza-se a potencializar o uso do aplicativo pelos cidadãos baianos, 
por meio de parceria celebrada com o Governo do Estado, tornando esta urna ação 
institucional oficial de combate à epidemia do COVID-19; 

CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS 

- O presente instrumento, ressalvado o disposto em 5.1 abaixo, não contempla repasses de recursos 
financeiros entre as PARTES, ficando desde já pactuado que cada parte arcará com as suas próprias 
despesas que porventura se fizerem necessárias para o desenvolvimento deste ACORDO. 

5.1 — Nada obstante as premissas definidas na cláusula 5. supra, fica acertado que: 

A) Quando uma das partes entender necessária a participação de profissionais da outra parte, 
para a realização de pesquisas, ensino, intercâmbio de informações técnico-científicas, 
desenvolvimento e prestações de serviços, necessários para a execução do objeto do presente 
ACORDO e que exigirem o deslocamento de tais profissionais da respectiva base de trabalho, 
caberá à parte solicitante a assunção de todos os custos e despesas decorrentes de tais 
deslocamentos; e 

CLÁUSULA SEXTA — DA CONFIDENCIALIDADE SOBRE OS TRABALHOS. 

As PARTES comprometem-se, por si e por todas as pessoas que cada qual vier a designar para 
participar dos trabalhos objeto do presente ACORDO, em manter sob sigilo todas as informações 
trocadas e/ou produzidas durante a execução das atividades previstas neste ACORDO, desde a data 
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de sua assinatura e por um período igual à 05 (cinco) anos, contados após a extinção e/ou 
encerramento deste ACORDO, e ainda, não revelar e nem transmitir, direta ou indiretamente, as 
informações trocadas à terceiros que não estejam compromissados e/ou envolvidos no 
desenvolvimento do objeto deste ACORDO. 

6.1.— Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação acerca do presente ACORDO está 
adstrita ao prévio conhecimento à outra PARTE, observado a forma escrita de comunicação, incluindo 
divulgação para fins científicos e/ou acadêmicos, ressalvando as meras informações sobre a sua 
existência. 

6.2—O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará, cumulativamente: 

Na extinção do presente instrumento, na hipótese de ainda vigente, dentro das formas aqui 
permitidas; 
Na responsabilidade por perdas e danos e outras sanções eventualmente cabíveis, a serem 
apuradas em medida judicial, observando-se a legislação pertinente. 

6.3. — Serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a ocorrência do 
descumprimento nas seguintes hipóteses: 

Se a informação jã era de conhecimento anterior ás tratafivas do negócio jurídico; 
Se houve prévia e expressa anuência das PARTES quanto à liberação da obrigação de sigilo 
e confidencialidade; 
Se a informação foi comprovadamente obtida de outra fonte, externa, de forma legal e legitima, 
independentemente do presente instrumento jurídico; 
Se existente determinação judicial para conhecimento das informações, desde que notificada 
imediatamente à outra PARTE, previamente à liberação, observando-se, obrigatoriamente, a 
requisição de segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo. 
Se as PARTES concordarem, por escrito, que não haverá resultados passíveis de Proteção 
Intelectual, ou; 
Se as PARTES já procederam devidamente a proteção dos resultados através da realização 
de patente e/ou registro. 

6.4 - Considerando a natureza jurídica das PARTES as obrigações de sigilo e confidencialidade não 
se aplicam as informações necessariamente prestadas em Relatórios Institucionais de 
Acompanhamento e/ou de Auditoria realizadas pelos órgãos de fiscalização do poder público, 
limitando-se apenas aos dados de mera existência deste ACORDO, dentre eles: o nome das PARTES, 
descrição sucinta do objeto; prazo de vigência e quantidade de recursos humanos empregados na 
realização e consecução do objetivo deste ACORDO. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA DIVULGAÇÃO 

7. As PARTES concordam que a divulgação de qualquer matéria decorrente da execução deste 
ACORDO, excluindo as informações de mera existência deste instrumento, será feita pelo Governo do 
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Estado da Bahia, integrando o rol de ações oficiais deste Estado no combate à epidemia da COVID-
19. 

7.1. — A realização de publicações, publicidade ou divulgações de qualquer natureza relativa ao 
desenvolvimento do objeto deste ACORDO mencionarão, obrigatoriamente e explicitamente, a 
participação das PARTES como entidade promotora, com uso opcional, mediante autorização prévia, 
de suas logomarcas, assim como menção expressa do Governo da Bahia e Secretaria Estadual da 
Saúde. 

CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA 

O presente ACORDO vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste 
instrumento, podendo ser alterado, a qualquer tempo, por acordo escrito entre as PARTES. 

CLÁUSULA NONA — DO ENCERRAMENTO E DENÚNCIA 

- O presente ACORDO estará encerrado de pleno direito (i) pelo transcurso do seu prazo de duração, 
salvo quando ocorrer prorrogação em razão de Termo Aditivo; (ii) quando se tornar impossível a 
consecução de seu objeto; ou (ih) por mútuo consentimento das PARTES, sem qualquer 
compensação. Poderá ainda qualquer das PARTES, a qualquer tempo, denunciar o presente 
ACORDO, mediante notificação escrita com protocolo, operando-se os efeitos da denúncia após o 
decurso do prazo de 30 (trinta) de seu recebimento. 

9.1 — Ocorrendo a denúncia ou encerramento deste ACORDO, as PARTES responderão pelas 
obrigações já exigíveis, atendendo-se aos princípios contidos nas suas respectivas cláusulas. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

As condições constantes no presente ACORDO poderão, a qualquer tempo, ser objeto de 
alteração, ressalvadas as Cláusulas de Confidencialidade, mediante TERMO ADITIVO(s), que 
passará(ão) a fazer parte integrante deste ACORDO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CONDIÇÕES GERAIS 

a) Se qualquer cláusula ou expressão deste ACORDO for tida ou declarada ilegal, inválida ou 
ineficaz, esta não afetará qualquer outra cláusula deste instrumento, que restará plenamente 
válido e eficaz como se aquela Cláusula ou expressão não estivesse contida neste ACORDO. 

6) Os direitos e deveres relativos a este ACORDO não poderão ser transferidos ou cedidos, no 
todo ou em parte, a terceiros, exceto nas hipóteses previstas neste instrumento, e por expressa 
anuência das PARTES. 

 

G\ 
COR ECONSULTING 

 

 

  

7 



ItAtiFE~S, 
AlOAÇAC ESTATAL SAÚDE DA FAMILIA 

   

   

CORECONSULTING 

 

     

As PARTES declaram e reconhecem que a celebração do presente ACORDO não implica em 
estabelecimento de qualquer vínculo de natureza societária e/ou econômica entre as PARTES, 
bem corno não há vínculo empregaticio de qualquer espécie, direta ou indiretamente, cabendo 
à cada PARTE a responsabilidade integral e exclusiva referentes às contribuições da 
previdência social, eventuais seguros e demais encargos trabalhistas e sociais. 

Todas as notificações ou comunicações referentes a este ACORDO deverão ser realizadas por 
escrito. As notificações serão consideradas válidas se entregues em mãos, mediante protocolo, 
ou enviadas por SEDEX com aviso de recebimento, e-mail com confirmação de recebimento, 
e/ou carta registrada com aviso de recebimento. 

Cada PARTE responsabiliza-se pelo pessoal que vier a utilizar nas execuções das atividades 
decorrentes do presente instrumento e seus aditivos, respondendo exclusivamente pelas 
despesas com seu pessoal, inclusive pelos encargos decorrentes da legislação vigente, seja 
trabalhista, previdenciária, securitária ou outra de qualquer natureza, especialmente do seguro 
contra acidentes de trabalho. 

Nenhuma das PARTES será responsável pelo atraso ou omissão no cumprimento de qualquer 
Cláusula ou condição deste instrumento e seus aditivos e anexos quando este atraso ou 
omissão for causado por circunstâncias decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

As PARTES declaram, sob as penas da lei, e expressamente, possuir plena capacidade jurídica 
para a celebração do presente instrumento. Da mesma forma, as PARTES declaram, sob as 
penas da lei, e expressamente, que todos os dados fornecidos no presente instrumento são 
verdadeiros. 

A tolerância de uma PARTE para com a outra, relativamente a descumprimento de qualquer 
das obrigações ora assumidas, não será considerada novação ou renúncia a qualquer direito, 
constituindo mera liberalidade, que não impedirá a PARTE tolerante de exigir da outra o fiel 
cumprimento deste ACORDO, a qualquer tempo. 

As PARTES endossam todas as leis, normas e regulamentos relacionados ao combate à 
corrupção, obrigando-se a abster-se de qualquer atividade ou ato que constitua violação às 
referidas disposições. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia, para dirimir qualquer controvérsia oriunda 
do presente ACORDO que não puder ser resolvida de comum acordo entre as PARTES. 

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Salvador-Ba, 23 de março de 2020. 
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9 



FESS-SUBA 

1(  Fls 

PLANO DE TRABALHO 

1— DADOS CADASTRAIS 

órgão / Entidade Convenente 
Fundação Estatal Saúde da Família 

CNPJ 
11.020.634/0001-22 

Endereço 
Avenida Estados Unidos 161— Edifício Suerdieck, 8° andar, Comércio 
Cidade UF CEP DDDrfelefone E.A. 
Salvador BA 40.010-020 71 3417-3506 Estadual 

Nome do Responsava CPF 
Carlos Alberto Trindade 533.896.898-34 
Cl. õrgão Exp. Cargo Função 

5684714 SSP/SP Diretor Diretor Geral da FESF-SUS 

2 — OUTROS PARTICIPES 

Órgão / Entidade Convenente 
CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ 
05.490.544/0001-00 

Endereço 
SIG Quadra 01, Lote 385 Sala 401, Edifício Platinum Office 
Cidade 
Brasilla 

UF 
DF 

CEP 
70610-410 

DDDITelefone 
(61)981659982 

E.A. 
Estadual 

Nome do Responsava 
André Amaro Toffanello 

CPF 
778.200.611-20 

Cl. órgão Exp. 
1520393 SSP-DF 

Cargo 
Sócio 

Função 
Diretor 

Órgão / Entidade Convenente 
NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

CNPJ 
05.621.288/0001-35 

Endereço 
Rua João Vieira Carneiro n° 67, Pedro Gondim 
Cidade UF CEP DDD/Telefone E.A. 
João Pessoa PB 58.031-144 83 9994-0120 Estadual 

Nome do Responsava CPF 
Antônio Carlos da Silva Magalhaes Neto 018.660.354-10 
C.I. Órgão Exp. Cargo Função 

1864257 — SSP-PB Sócio Diretor 

3— DESCRIÇÕES DO PROJETO 

Título do Projeto: desenvolvimento e aprimoramento 
de aplicativo Monitora COVID-19 para apoiar as 
atividades da força tarefa de controle da COVID-19, no 
âmbito do estado da Bahia 

Período Execução 

 

 

Inicio 
Março/2020 

Término 
Março/2021 

   



Identificação do Objeto: Acordo de Cooperação Técnico-Científica entre os Partícipes, com vistas 

a viabilizar a utilização de aplicativo, denominado —MONITORA COVID-19 - para apoiar as atividades 

da força tarefa de controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de agravos e 

promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 

coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como 

proceder em cada caso, e armazenamento destas informações no registro eletrônico de saúde (RES) 

da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES); 

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS. 

Metas: 

I — Customização do Aplicativo Monitora COVID-19 para atender aos requisitos definidos pelo 
Governo do Estado da Bahia; 

II — Disponibilização do Aplicativo Monitora COVID-19 à população baiana; 

III - Customização da Ferramenta para Retaguarda Clinica do Aplicativo Monitora COVID-19; 

IV — Conformação e treinamento de equipe de profissionais de saúde para atendimento à distância 
dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19; 

V — Atendimento clinico á distância dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19; 

Vi — Armazenamento das informações coletadas por meio do Monitora COVID-19 no registro 
eletrônico de saúde (RES) da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES) 

VII — Divulgação do Aplicativo Monitora COVID-19 no estado da Bahia; 

Justificativa da Proposição: 

A FESF e uma fundação pública de direito privado e tem previsão estatutária para atuar no 

desenvolvimento de pesquisa básica ou aplicada de caráter cientifico ou tecnológico ou no 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, conforme necessidades do Sistema 

Único de Saúde. Ove releva a importância crescente do uso de tecnologias de informação e 

comunicação para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde e a necessidade de 

incorporação destas tecnologias de forma sustentável para o Sistema de Saúde. 

Em 2017, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI) firmou com a FESF o Acordo 

de Cooperação Técnica n° 2/2017, para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades 

no campo da pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico- 
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cientifica, assistência â saúde, saneamento, qualidade e meio ambiente. Neste mesmo ano, a 

SECTI provocou a Fundação Estatal Saúde da Familia (FESF-SUS) para que a mesma 

apresentasse projetos de inovação na área da saúde. Dentre eles, foi demandada uma ação 

específica na área de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

A partir de então, a FESF-SUS fez reuniões com diversas secretarias e áreas do governo da Bahia, 

tais como a própria SECTI e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SOE), Secretaria da 

Saúde (SESAB), Secretaria da Administração (SAEB), PRODEB e Bahiainvest, para identificar 

necessidades, e mapeou oportunidades desenvolvidas no âmbito nacional que poderiam 

responder a estas necessidades. Além disso, a FESF-SUS promoveu oficinas com a participação 

de representantes de secretarias do Governo do Estado da Bahia, universidades baianas e 

também instituições ligadas ás Universidades Federal de Santa Catarina (UFSC) e de Brasllia 

(UnB), quando foi esboçado um anteprojeto de Plataforma Eletrônica da Saúde articulada a um 

Ecossistema de Inovação Tecnológica em Saúde. 

Foi Instituído, no âmbito da FESF, um projeto de pesquisa para viabilizar estudos que subsidiassem 

o desenvolvimento de tal solução, que apontou para a necessidade de desenvolvimento de uma 

estratégia e de um arranjo de soluções que permitissem implantar um registro eletrônico de saúde, 

com interoperabilidade entre os sistemas e soluções utilizados em diversos pontos de atenção â 

saúde, e um modelo de gestão da informação que qualifique a atenção á saúde e a tomada de decisão 

de profissionais, usuários e gestores do SUS e que promovessem a criação e estruturação 

de um Ecossistema de Inovação, possibilitando parcerias para o desenvolvimento tecnológico na 

área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda. 

A partir de então, a FESF lançou um edital de consulta pública para prospecção de iniciativas com 

potencial para atingimento destes objetivos. Na consulta, as nove propostas apresentadas foram 

analisadas pelo Comitê de Especialistas, pela Comissão de Inovação e pela equipe de pesquisa, de 

forma a subsidiar a direção da FESF-SUS e possibilitar, em um processo com duração de quatro 

meses, a celebração e publicação de um Contrato de Encomenda Tecnológica, com uma proposta 

aderente aos objetivos definidos. 

Este contrato de encomenda tecnológica definiu a implantação da inovação por meio de um Projeto 

Piloto, realizado nos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE, cujo primeiro teste de conceito foi 

feito em janeiro de 2020, em evento no Parque Tecnológico, com a presença de todas as Secretarias 

de Governo envolvidas e interessadas, de secretários municipais de saúde, de representantes da 

Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste (CIDSNE). Foi demostrada a recuperação de dados inseridos por diferentes 

sistemas de informação no Registro Eletrônico de Saúde da iPES, no formato de resumos de 
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atendimento, tal como apresentado nas figuras abaixo, com dados fictícios de demonstração, mas já 

na solução que está pronta na plataforma. O segundo teste de conceito, previsto para junho de 2020, 

fará a integração dos serviços de todos os níveis de atenção de saúde (da UBS ao Hospital) das 

referidas cidades. 

Contudo, eclodiu a pandemia do corona vírus. Os governos e a sociedade civil mobilizaram-se para 

o enfrentamento desta grave crise de saúde púbhca. E, rapidamente, ficou evidente que a produção 

de Informação de qualidade e a educação da população para o autocuidado seriam recursos 

fundamentais para o enfrentamento da COVID-19. Nesse cenário, uma solução potente como a 

Plataforma Eletrônica de Saúde é de grande valia para facilitar que informações importantes para o 

combate â pandemia sejam coletadas, integradas e analisadas, permitindo a gestores e 

trabalhadores da saúde mais subsidias para a tomada de decisões. A direção da FESF-SUS colocou-

se em apoio ao Estado da Bahia e ao Consorcio para ofertar a iPES, sem custo, e identificar soluções 

que pudessem dar base a estratégias de enfrentamento envolvendo uso de TIO na saúde e já 

mobilizando o ecossistema de inovação, um dos objetivos do projeto em curso, em fase inicial de 

gestação. 

Neste cenário, a equipe de pesquisa do projeto iniciou a prospecção de iniciativas que já estavam 

utilizando as TICs no combate à COVID-19. As principais referências estudadas foram as 

experiências: 

- da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e dos municípios de Recife e Paulista; 

- do Telessaúde da Bahia, desenvolvida pela própria PESE-SUS junto à Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia, e do Telecorona, desenvolvida pela SECTI também com participação da FESE-

SUS; 

- da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, envolvendo o Telessaúde da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro e infectologistas da Fiocruz Rio; 

- da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; e 

- do aplicativo lançado pelo Ministério da Saúde no Govemo Federal. 

Nesta prospecção, foi possível identificar várias estratégias, cujas mais importantes como referência 

para o projeto, esquematicamente, foram: 

- ousada telessaúde (ou de alguma orientação á distância realizada por profissionais de saúde), 

guiados por protocolos de atendimento clínico à distância, como modo de identificar casos 

suspeitos, orientar medidas de autocuidado e/ou orientar o fluxo mais adequado a serviços de 

saúde; 
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- o uso da telerregulação para definir fluxos assistenciais com base em pré-avaliações que 

resultam na emissão de documento de referência para os serviços de saúde, a fim de organizar 

o fluxo e priorizar pacientes para portas de urgência especificas para COVID-19; 

- monitoramento do isolamento social com orientações para o paciente; 

- algoritmos embarcados em aplicativos ou plataformas web que hierarquizam suspeita de casos 

para priorizar atendimentos a uma retaguarda com profissionais de saúde; e 

- georreferenciamento de casos suspeitos. 

A equipe de pesquisa dialogou com pessoas das equipes que estavam desenvolvendo essas 

estratégias em suas localidades para compreender os detalhes e, principalmente, as vantagens, 

dificuldades e fragilidades de cada estratégia adotada e conseguiu acesso, gratuitamente, a 

fluxogramas, protocolos, regras de negócio de soluções, entre outros materiais que possibilitaram 

formular a proposta apresentada pela FESF-SUS ao Governo da Bahia e ao Consórcio Nordeste. 

Esta proposta consiste em intervenções combinadas e complementares compostas por: 

- um aplicativo de celular que interage com os cidadãos, dando informações e analisando 

automaticamente e instantaneamente, segundo um protocolo com alto grau de sensibilidade, 

a presença ou não de sintomatologia (mesmo inespecIfica), a presença de fatores para risco 

aumentado para caso grave de COVID-19 e sintomatologia Indicativa de insuficiência 

respiratória aguda; 

- uma equipe de médicos que atende e orienta ã distância as pessoas com sintomas de 

COVID-19; 

- um Registro Eletrônico de Saúde (da iPES) que guarda essas informações por usuário e 

pode ser ligado com qualquer prontuário eletrônico do município (incluindo o e-SUS) para 

integrar as informações e interoperar os diferentes serviços de saúde com o objetivo de 

melhorar e agilizar o atendimento; e 

- a possibilidade de alimentar soluções de análise de dados que permitam projetar 

espacialmente as suspeitas de casos, bem como o comportamento de grupos relacionados 

ao uso dos serviços de saúde, a evolução dos sintomas, as ações de isolamento, etc. 

Portanto, os objetivos da estratégia são: 

- fazer um primeiro atendimento das pessoas à distância, evitando que elas busquem, 

desnecessariamente, um serviço de saúde inadequado para seu caso, reduzindo tanto 

deslocamentos como contaminações nesse percurso; 

- acompanhar e monitorar pessoas com sintomas e em isolamento domiciliar; 
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- permitir a localização geográfica de grupos de pessoas para planejar melhor o atendimento 

e organização dos serviços de saúde de referência que fazem parte da linha de cuidados da 

COVID-19; 

- apoiar a análise do comportamento das pessoas e da pandemia no tenitório e as 

intervenções de saúde pública. 

Para atender a estes propósitos, foi identificado o Monitora Covid19, um aplicativo desenvolvido, 

oferecido e mantido pela empresa Novetech. O aplicativo estava sendo considerado em quatro das 

experiências analisadas, sendo que foi implementado em uma e está em implementação em outra. 

A empresa tem um histórico de serviços e aplicativos mobile para a atenção básica, sempre 

georreferenciados. Possuem contrato, no momento, com 40 municlpios, sendo 25 em cidades da 

Região Nordeste. A Novetech já era conhecida pela FESF-SUS por ter apresentado outra solução na 

consulta pública para a citada Encomenda Tecnológica relacionada ao RES. Não foi selecionada, 

mas mostrou interesse de participar futuramente do ecossistema de inovação. 

A solução foi desenvolvida para monitorar casos de isolamento domiciliar. Depois de uma análise das 

equipes técnicas de saúde e de TI, foi feito um diálogo com a empresa. O projeto em construção foi 

apresentado a eles, que se interessaram em participar, desenvolvendo uma soluçar) específica para 

o projeto, adequando o aplicativo aos objetivos, funcionalidades e protocolos propostos e utilizados 

na estratégia da FESF-SUS, e sem qualquer custo. 

Com o aceite, foram celebrados um convênio de cooperação técnica entre a FESF, a Novetech e a 

Core (parceiro tecnológico da IPES), para uso do App Monitora COVID-19 e Integração à Plataforma; 

um aditivo ao Convênio entre a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI) do Estado da 

Bahia e a FESF (onde se insere este Plano de Trabalho), autorizando e normatizando o uso do App 

pelo Governo do Estado; e um Termo de Cooperação com o Consórcio Interestadual de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. 

As equipes começaram a desenvolver uma segunda versão do aplicativo. Graças à experiência do 

Telessaúde do Estado do Rio de Janeiro com a COVID-19 e à cooperação com Instituições e pessoas 

envolvidas — coordenadores do atendimento à Covid do Telessaúde da UERJ, pesquisadores da 

Fiocruz Rio e integrantes da Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro - foi construido um algoritmo que 

pode ser expresso no script do aplicativo Monitora Corona Versá() Bahia e Consorcio do Nordeste. 
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4 - OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 

4.1 COMPETE À FESF-SUS: 

participar de alinhamento institucional com as áreas do Governo do Estado da Bahia 
envolvidas, visando a escuta ativa de seus dirigentes e colaboradores, sobre as perspectivas 
de implementação do Aplicativo Monitora COVID-19 e das tecnologias associadas; 
articular outras secretarias e áreas do Governo do Estado, bem como municípios e 
instituições da sociedade civil, para potencializar a implementação das tecnologias, objetos 
deste plano de trabalho; 
planejar e realizar as ações de divulgação do aplicativo Monitora COVID-19, e tecnologias 
associadas, de modo a potencializar a adesão da população da Bahia; 
relacionar-se com os seus parceiros tecnológicos para o desenvolvimento das tecnologias 
utilizadas no projeto, informando sobre as perspectivas de implementação do Aplicativo 
Monitora COVID-19 e das tecnologias associadas pelo Governo do Estado da Bahia; 
disponibilizar e treinar a equipe de profissionais de saúde para atendimento à distância dos 
usuários do Aplicativo Monitora COVID-19; 
realizar atendimento clinico à distância dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19; 
assegurar a conformidade do tratamento de dados pessoais de acordo com as referidas 
hipóteses legais e princípios da LGPD. 

4.2 COMPETE i1/4  NOVETECH: 

customizar e melhorar constantemente o Aplicativo Monitora COVID-19 para atender aos 
requisitos definidos pelo Governo do Estado da Bahia e às necessidades surgidas com a 
utilização do mesmo; 
customizar e melhorar constantemente a Ferramenta para Retaguarda Clínica do Aplicativo 
Monitora COVID-19, de modo a atender às necessidades surgidas com a utilização do 
mesmo; 
assegurar a conformidade do tratamento de dados pessoais de acordo com as referidas 
hipóteses legais e princípios da LGPD. 

4.3 COMPETE it CORE: 

armazenar as informações coletadas por meio do Monitora COVID-19 no registro eletrônico 
de saúde (RES) da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), conforme os parâmetros definidos 
na LGPD e os protocolos vigentes para gestão da informação em saúde; 

5— ÔNUS- SEM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

O presente Plano de Trabalho não prevê repasse de recursos financeiros entre os Participes. 



Etapa/ 	 Especificação 	 Duração 
Fase 

Responsável 

IV 
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6- CRONOGRAMA E EXECUÇÃO (ETAPAS ou FASES DE EXECUÇÃO) 

V 

VI 

Assinatura do acordo de cooperação técnica-cientifica Mar/2020 
celebrado entre as partes, 

Customizaçâo e melhoria constante do Aplicativo Monitora Mar/2020 a 
COVID-19 para atender aos requisitos definidos pela FESF; Fev/2021 

Disponibilização do Aplicativo Monitora COVID-19 á Abr/2020 
população baiana; 

Customização e melhoria constante da Ferramenta para Mar/2020 a 
Retaguarda Clinica do Aplicativo Monitora COVID-19; 	Fev/2021 

Disponibilização e treinamento de equipe de profissionais de Abr/2020 a 
saúde para atendimento à distância dos usuários do FEV/2021 
Aplicativo Monitora COVID-19; 

Atendimento clinico à distância dos usuários do Aplicativo Abr/2020 a 
Monitora COVID-19; 	 Fev/2021 

FESF 

NOVETECH 

CORE 

NOVETECH 

FESF 

NOVETECH 

NOVETECH 

FESF 

FESF 

Armazenamento das informações coletadas por meio do Abr/2020 a 
VII 

	

	
Monitora COVID-19 no registro eletrônico de saúde (RES) da Fev/2021 
Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES); 

Divulgação do Aplicativo Monitora COVID-19 no estado da Abr/2020 a 
VIII 
	

Bahia. 	 Fev/2021 

CORE 

FESF 

7 — vIGÉNCIA 

O Prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação deste Acordo de 
Cooperação Técnica-Cientifica, celebrado entre as participes 

Inicio 	 Término 
23/ 03 / 2020 	 22103 /2021 



De acordo: 

Aprovo o presente plano de trabalho nas formas estabelecidas por este instrumento. 

Salvador, 23 de março de 
	

2020. 

L.7 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral da FESF-SUS 

Antônio Carlos da Silva Magalhaes Neto 
Diretor NOVETECH 

yLdtofit-tni/E-(7aua 

André Amaro Toffanello 
Diretor CORE 

/ 

8-GESTORES DO PLANO DE TRABALHO 

Pela FUNDAÇÃO: 

Jose Santos Souza Santana 

Telefone: (71) 98899-5587 / (71) 98890- 6390 

E-mail: josesantana@fesfsustagov.br  

Pela CORE: 

André Amaro Toffanello 

Telefone (61)981659982 

E-mail: andre.toffanello@coreconsulting.com.br  

Pela NOVETHEC: 

Antônio Carlos da Silva Magalhaes Neto 

Telefone: 839994-0120 
73 9989-6593 

E-mail: carlos©novetech.com.br  

9—ASSINATURA 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE, SIGILO E CONFIDENCIAIIDADE 

Plataforma Monitora COVID-19 

O presente termo firma o compromisso de responsabilidade, de sigilo e confidencialidade que 

assume o signatário deste quando da utilização da plataforma de retaguarda e atendimento do 

Aplicativo Monitora COVID-19. Seguem abaixo as disposições e condições que regem este 

termo: 

Cláusula 1s. - Para fins do presente termo, entende-se por: 

- usuário: todo aquele que opera a plataforma e cujo perfil de acesso define as restrições em 

face às informações cadastradas e às funcionalidades dos sistemas. Estes perfis podem ser: 

médico, gestor estadual, gestor municipal ou administrador do sistema. 

- informação confidencial: toda e qualquer informação, seja verbal, escrita ou por meio digital, 

relativa ao paciente, dados técnicos, pessoais ou não, banco de dados, metodologlas, entre 

outros, disponibilizadas aos usuários ou às quais estes tenham acesso em razão de sua relação 

empregaticia, de prestação de serviço ou de qualquer outra natureza. 

Cláusula 	- A cada usuário será atribuida uma senha de acesso para um perfil, a qual é sigilosa, 

de uso pessoal e Intransferível. A responsabilidade pelo uso e guarda é atribuida integralmente 

ao seu titular, inclusive pelos danos advindos da sua revelação Indevida. 

Cláusula 32. —A Navetech Soluções Tecnológicas não tolerará, em hipótese alguma, divulgação 

das informações confidenciais. 

Cláusula 42. - Aos usuários da plataforma, fica, desde já, proibido: 

4.1 - Utilizar informações internas em beneficio próprio ou de terceiros, para finalidades outras 

que não as permitidas pela legislação; 

4.2 - Divulgar quaisquer informações relativas ao paciente, ressalvando-se o disposto na 

legislação; 

4.3 - Divulgar quaisquer informações referentes aos projetos de informática, equipamentos, 

sistemas operacionais, softwares, sistemas de controles e outros aqui envolvidos; 

4.4 - Falar em nome do Projeto Monitora COVID-19 sem a aquiescência expressa da empresa 

desenvolvedora; 

4.5 - Divulgar quaisquer informações disponivels, sua estratégia, processos, entre outros, sem a 

devida autorização; 

4.6 — Reproduzir, no todo ou em parte, documentos, softwares ou qualquer outra informação, 

para uso próprio ou de terceiros; 

4.7 - Fazer transitar, por qualquer meio, quaisquer informações que não sejam de domínio 

público, sem consentimento da administração da desenvolvedora e fora dos procedimentos 

estabelecidos; 

4.8 — Fornecera senha a terceiros ou não observar a devida cautela na sua guarda e sigilo. 
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Cláusula 51. - O descumprimento do presente Termo, tendo sido previamente aceito, sujeitará 

o infrator às sanções na esfera administrativa, sem prejuízo de eventuais ações nas esferas civil 

e criminal, respondendo pela extensão dos danos direta ou indiretamente causados à 

desenvolvedora, parceiros e terceiros, inclusive por lucros cessantes, danos materiais e/ou 

morais, mesmo que a divulgação das informações confidenciais ocorra após termino do projeto 

Monitora COVID-19, ou, ainda, após a utilização do sistema. 

Cláusula 61- Ficam excluídas do presente termo as Informações: 

que sejam de domínio público (Lei na 9.610, de 19 de fevereiro de 1998-

http://www.dominiopublico.gov. br) 

que venham a ser disponibilizadas para o público, de outra forma que não seja por meio de 

divulgação por parte dos usuários; 

Cláusula 71-  As obrigações de confidencialidade contidas neste Instrumento terão validade por 

prazo indeterminado, ficando os usuários e prestadores de serviços adstritos aos seus termos 

mesmo após o termino do Projeto. 

Cláusula 81  - No caso de dúvidas quanto ao correto procedimento, deverá ser consultada a 

administração da desenvoivedora. 

Cláusula 91 - A Desenvoivedora tem o direito de, a qualquer momento, modificar, alterar ou 

retirar quaisquer políticas ou procedimentos, adicionar outros que se façam necessários para o 

perfeito funcionamento da plataforma, mediante simples aviso por circular. 

Por concordar com a redação supra e do inequívoco compromisso firmado, declaro ciência e 

concordância, aderindo a todos os termos e condições ora estabelecidos. 

Xxxxxmx, xxx de xxxx de 2020 

Nome do usuário: 

PERFIL: 

CPF. 

CRM: 

EMAIL: 
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Quais são e para que servem os dados que o aplicativo Monitora CO VI»-

19 coleta? 

O aplicativo Monitora COVID-19 coleta três tipos de Informação: dados pessoais de cadastro; 
dados sobre sua situação de saúde; e dados de geolocalização. 

Os dados de cadastro possuem duas finalidades. A primeira é Identificar o usuário de forma 
inequívoca, Para que as informações fornecidas possam integrar a base de dados deste usuário 
no Sistema único de Saúde. Os dados coletados com esta finalidade são os seguintes: nome 
completo; data de nascimento; sexo; CPF; nome da mãe; e número do cartão SUS (opcional). A 
segunda finalidade é poder entrar em contato e/ou localizar o cidadão para ações de assistência 

saúde ou análises sobre a evolução da pandemia nos bairros, municípios e estados. Neste 
segundo caso, o uso é populacional, não havendo análise dos dados de forma individualizada. 
Para esta finalidade, são coletados: número de celular; endereço eletrônico; CEP; e endereço 
residencial. 

Os dados sobre a situação de saúde, por sua vez, também possuem duas finalidades. A primeira 
avaliar o risco do usuário de estar com COVID-19 para que, caso necessário, os profissionais 

de saúde entrem em contato para orientar os cuidados a serem adotados em domicilio ou a 
necessidade de buscar um serviço de saúde. A segunda finalidade é possibilitar o 
monitoramento da evolução da pandemia nos bairros, municípios e estados e melhorar a 
capacidade do poder público de planejar e executar ações para contenção da COVID-19. Neste 
segundo caso, o uso é populacional, não havendo análise dos dados de forma indlvidualizada. 
Para ambas as finalidades, as informações solicitadas são as de comorbidades (doenças ou 
hábitos que o paciente tenha e que aumentem o seu risco para a COVID-19, como diabetes, 
câncer, tabagismo etc.), que são respondidas apenas uma vez; e os sintomas que o paciente 
apresenta no momento (como febre, dor no corpo, desconforto ou dor ao respirar etc.), que o 
paciente pode atualizar sempre que houver piora ou novos sintomas. 

Já o terceiro grupo de dados, os de geolocalização, são coletados sempre que o usuário utiliza o 
aplicativo, e, associados aos sobre situação de saúde, têm a função de identificar nos bairros, 
municípios e estados onde estão ocorrendo o maior número de casos e quais os tipos de 
sintomas mais prevalentes em cada localidade. O uso destes dados também tem caráter 
populacional, não havendo análise dos dados de forma individualizada. 

Corno os dados do cidadão são coletados? 

Os dados pessoais, de contato e de endereço são coletados no momento do cadastro no 

aplicativo. 

Os dados sobre a situação de saúde são coletados no momento em que o usuário informa sobre 

as comorbidades e sempre que atualiza o quadro de sintomas. 

Os dados de geolocalização são coletados a partir do momento que o usuário dá permissão ao 

aplicativo para acessar a sua localização e, a partir de então, sempre que o usuário atualiza os 

dados clínicos, os dados de localização são coletados. 

Onde os dados do cidadão são armazenados? 
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O datacenter do Monitora COVID-19 foi desenvolvido em uma plataforma de serviços de 

computação em nuvem que está em conformidade com todos os protocolos, nacionais e 

Internacionais, de sigilo e proteção de dados. 

É preciso responder o questionário todos os dias? 

O objetivo do questionário é manter atualizada a sua situação de saúde para que, em caso de 
necessidade, os médicos entrem em contato com você. Portanto, o questionário deve ser 
respondido sempre que houver piora ou surgimento de novos sintomas. Cabe ressaltar que os 
médicos e/ou profissionais de saúde só entrarão em contato se você residir em município onde 
esta funcionalidade esteja prevista. Para mais informações, ler a questão 'O aplicativo funciono 
em todas as regiões do Brasil?". 

O aplicativo funciona em todas as regiões do Brasil? 

O Aplicativo Monitora COVID-19 está disponível para todo o pais, mas as funções de retaguarda 

clinica e de localização do serviço de saúde de referência para COVID-19 só funcionam nos 

estados do nordeste que aderiram, junto ao Consórcio Nordeste, à estratégia Monitora COVID-

19, ou outros municípios do Brasil que celebraram cooperação Individualmente com a Novetech. 

Como os médicos entram em contato comigo? 

Se você responder "sim" para algum dos sintomas no questionário sobre como você está se 
sentido, seu nome vai aparecer na lista para atendimento dos nossos profissionais de saúde. 
Eles Irão ligar para o número de celular informado no momento do cadastro no Aplicativo em 
até 24 horas. 

Como é realizada a interação do converse conosco? A interação só pode ser 

feita em horário comercial? 

O converse conosco é uma ferramenta de chat que só será ativada quando um dos nossos 
profissionais de saúde Iniciar uma conversa. O monitora COVID-19 é uma ferramenta para 
monitaramento em domicilio em que o profissional de saúde entra em contato com o paciente, 
no prazo máximo de 24 horas a partir do momento em que o usuário informa os sintomas. Para 
uma dúvida ou situação que necessite de atendimento imediato, verifique se seu estado possui 
algum serviço de teleatendlmento ou procure a unidade de saúde de referência mais próxima. 
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TERMOS DE USO 

Por favor, leia estes termos legais de uso, antes de utilizar o aplicativo 
"MONITORA COVID-19". 

Ao utilizar o "MONITORA COVID-19", você aceita e concorda em cumprir os 
termos e condições estabelecidos nos "termos legais de uso". 

Este termo é um acordo vinculativo entre você e o aplicativo "MONITORA 
COVID-19", que abrange todo o seu acesso e uso dessa aplicação, o que inclui 
o uso de todas as informações, dados, ferramentas, produtos, serviços e outros 
conteúdos disponíveis por meio deste. 

Ao utilizar esta aplicação, você confirma que compreende e concorda com as 
seguintes regras dispostas: 

Respeito às Leis:  

1.1. O utilizador deverá acessar o "MONITORA COVID-19" apenas para 
finalidades licitas; 

1.2. O utilizador concorda em utilizar o aplicativo apenas para os devidos 
fins e em conformidade com o presente termo e limitações legais, bem 
como quaisquer políticas aplicáveis no Brasil; 

1.3. Seu acesso é proibido em territórios onde o conteúdo seja 
considerado ilegal. Aqueles que optarem por acessar este site a partir 
de outras localidades o farão por iniciativa própria e serão responsáveis 
pelo cumprimento das leis locais aplicáveis. Os materiais não deverão 
ser usados ou exportados em descumprimento das leis brasileiras. 
Qualquer pendência com relação aos materiais serâ dirimida pelas leis 
brasileiras. 

1.4. A alteração não autorizada dos conteúdos deste aplicativo e 
expressamente proibida. 

Crianças e adolescentes:  

2.1. A utilização do aplicativo está indicada somente para indivíduos de 
12 (doze) anos de idade ou mais, adolescentes segundo o Estatuto da 
Criança e Adolescente, sob observação dos pais. 

Responsabilidade pelo conteúdo'  

3.1. O "MONITORA COVID-19" não é responsável pelo conteúdo de 
quaisquer informações eventualmente trocadas pelos utilizadores entre 
si e entre o utilizador e o aplicativo. ou para o "MONITORA COVID-19", 
sejam elas licitas ou ilícitas. 

3.2. O utilizador concorda que é o Cínico responsável pela sua própria 
conduta e pela veracidade das informações fornecidas enquanto 
utilizar o serviço e que é responsável pelas consequências que 
resultem do fornecimento intencional de dados incorretos. 

3.3. O utilizador concorda que ao usar o "MONITORA COVID-19" não irá 
publicar, enviar, distribuir ou divulgar conteúdo ou informação de 
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caráter difamatório, obsceno ou ilicito, inclusive informações de 
propriedade exclusiva pertencentes a outras pessoas ou empresas, 
bem como marcas registradas ou informações protegidas por direitos 
autorais, sem a expressa autorização do detentor desses direitos. É 
vedado ao utilizador o compartilhamento de quaisquer informações ou 
dados de saúde de terceiros; 

3.4. Ninguém pode agir em seu nome no uso do "MONITORA COVID-19". 
Você é responsável pelo conteúdo que individuos não autorizados 
produzirem ao usar essa aplicação utilizando, com sua permissão, seu 
perfil cadastrado. Essa regra não se aplica aos casos de fraude ou 
outros problemas de segurança da aplicação. 

Acessibilidade ao conteúdo:  

4.1. A equipe do "MONITORA COVID-19" não garante que esta aplicação 
esteja parcial ou completamente funcional para uso fora do território 
nacional e dos estados e municípios que mantém parceria para 
implantação deste aplicativo. 

Propriedade intelectual:  

5.1. A equipe do "MONITORA COVID-19" e seus colaboradores são 
detentores do direito de autoria dos conteúdos produzidos e 
apresentados nesta aplicação. Essa premissa não se aplica as 
informações consideradas como de dominio público ou de utilidade 
pública. 

5.2. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviço, nomes e 
logotipos que aparecem nesta aplicação são de propriedade de seus 
respectivos proprietários. 

5.3. Apenas informações divulgadas pelos serviços de saúde devem ser 
consideradas oficiais para divulgação pública, no que tange aos dados 
relacionados a esse tema. 

5.4. Os dados coletados por meio do "MONITORA COVID-19" podem 
sofrer influência pela sua capacidade de acesso a dispositivos móveis 
com especificações tecnológicas mínimas. Deste modo, as 
informações obtidas por meio desse aplicativo podem não 
corresponder à expressão real do padrão epidemiologico daquele 
período e local, pois depende da conexão e precisão de antenas das 
operadoras de telefonia. 

Leis, regulamentos, direitos e deveres:  

6.1. É politica da equipe do "MONITORA COVID-19" o respeito as normas 
de Proteção de Dados, o cumprimento de todas as leis e regulamentos 
aplicáveis, os quais podem ser modificados de tempos em tempos. No 
caso de qualquer disposição do presente "Termos de Uso" estar em 
conflito com qualquer lei ou regulamento aplicável, a lei ou 
regulamentação aplicável substituirá a disposição contrária. 

6.2. Este "Termos de Uso", ouso do "MONITORA COVID-19", bem como 
o armazenamento seguro, criptografado e anonimizado dos dados na 
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"Plataforma Eletrônica da Saúde" respeita a sua privacidade e estará 
adaptado â Lei 13.709/18 LGPD e regulamentações futuras da ANPD 
e serão regidos e interpretados de acordo com as leis internas do Brasil. 
vigentes, sem levar em conta as suas regras de conflitos de leis. Em 
caso de qualquer conflito entre as leis, regras e regulamentos 
estrangeiros e as do Brasil, as leis, regras e regulamentos do Brasil 
deverão prevalecer. 

6.3. O "MONITORA COVID-19" poderá, mas não é obrigado. monitorar. 
revisar e restringir o acesso a qualquer de suas áreas onde os 
utilizadores transmitem informações, podendo retirar do ar ou retirar o 
acesso a qualquer destas informações ou comunicações. 

6.4. Se você tiver alguma dúvida em relação ao "MONITORA COVID-19", 
não 	hesite 	em 	contatar-nos 	pelo 	email: 
mon itora cov id 19©novetech .com.br 

7. Uso das contribuições.  

7.1. Ao enviar uma contribuição escrita ou postar informações no 
"MONITORA COVID-19", você concede uma licença perpétua, isenta 
de royalties e incondicional para essa aplicação as instituições que 
cooperam nessa iniciativa: Governo da Bahia, Consorcio Interestadual 
de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Fundação Estatal 
Saúde da Familia e Plataforma Eletrônica da Saúde. 

7.2. Ao publicar a sua contribuição no "MONITORA COVID-19", você 
estará contribuindo para as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavirus, de forma agregada (nunca individual) a outros meios 
de comunicação, e para discutir ou referencia-Ia em quaisquer 
publicações científicas e educacionais. 

7.3. Você também concorda que o "MONITORA COVID-19" tem o direito, 
mas não a obrigação, de editar ou remover qualquer contribuição, ou 
inclui-la no texto em conjunto com outras contribuições, a critério 
exclusivo da equipe relacionada a essa aplicação. 

7.4. Todas as informações fornecidas por utilizadores ou profissionais de 
saúde são protegidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), Lei N° 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

7.5. Segundo o Capitulo II (Do tratamento de dados pessoais), Seção II 
(Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis), Art. 13, na realização 
de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter 
acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente 
dentro do Órgão e estritamente para a finalidade de realização de 
estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, 
conforme práticas de segurança previstas em regulamento especifico 
e que incluam, sempre que possivel, a anonimização ou 
pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos 
padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. 
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7.5.1.§ 10  A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do 
estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma 
hipótese poderá revelar dados pessoais. 

7.5.2.§ 2° O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da 
informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em 
circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. 

7.5.3.§ 3 O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de 
regulamentação por parte das autoridades no âmbito de suas 
competências. 

7.5.4.§ 40  Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o 
tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de 
associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de 
informação adicional mantida separadamente pelo controlador em 
ambiente controlado e seguro. 

Garantia de Sigilo e Anonimato:  

8.1. Será garantido o sigilo e anonimato de todas as informações 
produzidas pelo utilizador no "MONITORA COVID-19", exceto 
exigência de lel, ou para tratar de questões de descumprimento. 

8.2. Reservamo-nos o direito de usar esta informação internamente para 
as funcionalidades e do modo como tratado neste termo. 

8.3.0 "MONITORA COVID-19". seus colaboradores e usuários, incluindo 
agências governamentais e não governamentais, dependem dos 
utilizadores para a precisão das contribuições. A equipe não se 
responsabiliza por erros ou imprecisões em qualquer submissão. 
Deturpação deliberada de informações por um usuário pode constituir 
uma violação da lei, e se for seria, será comunicada as autoridades 
governamentais apropriadas. 

Atualização do "MONITORA COVID-19":  

9.1. Modificações dessa aplicação e dos seus Termos de Uso poderão 
ocorrer. A menos que indique o contrário, seu uso da aplicação indica 
a aceitação integral do Termos de Uso naquela versão vigente cada 
vez que você usar o "MONITORA COVID-19". Fique atento ás 
atualizações e, em caso de dúvida, os "Termos de Uso" estarão sempre 
disponíveis para acesso e concordancia ou não. 

10 Responsabilidade oor ações com base no conteúdo:  

10.1. O "MONITORA COVID-19" não assume responsabilidade por 
quaisquer prejuízos e/ ou danos a pessoas ou bens, em consequência 
de qualquer utilização das ideias, conteúdos, instruções, métodos, 
produtos ou procedimentos contidos nesta aplicação. 
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10.2. Em hipótese alguma os profissionais envolvidos com o 
desenvolvimento ou gestão dessa aplicação serão responsabilizados 
por qualquer decisão ou ação tomada por você em base a tal conteúdo. 

10.3. Diante de ameaças ou qualquer outra situação de risco a vossa 
saúde ou integridade procure sempre orientações validadas e 
atualizadas pelos serviços locais de saúde pública. 

Responsabilidade Por problemas tecnolocticos:  

11.1. Eventualmente, todo o conteúdo ou qualquer parte do "MONITORA 
COVID-19" pode não estar disponível e pode não funcionar 
corretamente em qualquer momento. Fazemos esforços razoáveis para 
evitar problemas tecnológicos, mas em qualquer momento podem 
ocorrer nessa aplicação problemas tecnológicos das mais diversas 
naturezas, tais como vírus, rotinas de programação prejudiciais ou 
problemas relacionados ao aparelho do usuário. 

11.2.A aplicação é fornecida "como está" e "conforme estiver disponível". 
Sem limitar o nosso aviso geral, não garantimos a disponibilidade, 
integridade, 	pontualidade, 	funcionalidade, 	confiabilidade, 
sequenciamento ou a velocidade de entrega nessa aplicação ou de 
qualquer parte do conteúdo. 

11.3.0 "MONITORA COVID-19" não se responsabiliza por qualquer dano 
ou prejulzo causado pelo desempenho ou falha de desempenho de 
toda ou qualquer parte da aplicação. O "MONITORA COVID-19" não 
se responsabiliza por quaisquer defeitos, atrasos ou erros resultantes 
da sua utilização desta aplicação. 

11.4.A utilização de todas as funcionalidades do "MONITORA COVID-19" 
exige disponibilidade do acesso á internet pelo usuário, por wifi ou cabo 
de rede de dados. A ausência desse pré-requisito pode limitar a 
utilização da aplicação com todo seu potencial de uso. A equipe do 
"MONITORA COVID-19". considerando esse aviso, não assume 
responsabilidade decorrente dessa limitação. 

11,5, Esta isenção de responsabilidade aplica-se a todos e quaisquer 
danos ou prejuízos decorrentes de quaisquer eventos, assegurada a 
adoção das medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, incluindo aqueles 
causados por qualquer falha de desempenho, erro, omissão, 
interrupção, apagamento, defeito, atraso na operação ou transmissão, 
vírus de computador, falha de linha de comunicação, roubo, destruição 
ou acesso não autorizado, a alteração ou uso de qualquer bem, seja 
por violação de contrato, comportamento ilícito, negligência ou 
qualquer outra causa de ação. 

Responsabilidade por informacões de terceiros: 
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12.1.A disposição, através da aplicação, de links e referências para outros 
sites, publicações ou recursos de informação não constitui o endosso 
desses sites ou de seus recursos por parte do "MONITORA COVID-
19", de seus agentes ou representantes. 

12.2.A equipe do "MONITORA COVID-19" não faz representações ou 
asserções quanto à qualidade, conteúdo e precisão das informações, 
serviços ou produtos que podem ser fornecidas por esses recursos e 
especificamente, isenta se de quaisquer garantias. incluindo, mas não 
limitando, as garantias implícitas ou expressas de comercialidade ou 
adequação para qualquer utilização particular, aplicação ou finalidade. 

Orientacões fornecidas Pelos profissionais de saúde da retaguarda  

13.1. Nos estados em que o aplicativo "Monitora COVID-19" conta com 
uma equipe de profissionais de saúde de retaguarda, estes 
profissionais farão contato com os usuários que, por meio do aplicativo, 
refiram sintomas da COVID-19, em ate 48 horas. a depender da 
gravidade dos sintomas relatados, para orienta-los quanto aos 
cuidados necessários para enfrentamento da doença em domicilio e 
quando se deve buscar o serviço de saúde; 

112. As orientações dadas pela equipe de retagurda do "MONITORA 
COVID-19" são um suporte profissional para que os usuários tomem as 
melhores decisões no enfrentamento da doença, sendo dos usuários, 
portanto, a responsabilidade pela definição da busca ou não pelo 
serviço de saúde; 

13.3. Eventualmente, por problemas tecnológicos ou de outra natureza, o 
suporte da equipe de retaguarda pode ficar indisponível, não devendo, 
o usuário, aguardar retorno ou normalização para definir as condutas a 
serem tomadas em relação aos cuidados de si e/ou de sua família; 

13.4. As orientações dadas pela equipe de retaguarda estão 
referenciadas na literatura cientifica e nos protocolos oficiais, 
principalmente no "Protocolo de Manejo Clinico do Coronavirus 
(COVID-19) na Atenção Primária á Saúde" do Ministério da Saúde. 
Estas orientações podem ser modificadas, ao longo do tempo. com  o 
maior acúmulo da comunidade cientifica e das autoridades sanitárias 
sobre o comportamento desta doença; 

13.5. Por fim, ressaltamos que o "MONITORA COVID-19" é um aplicativo 
de apoio à decisão do usuário no enfrentamento à COVID-19, e não 
tem responsabilidade sobre estas decisões e as consequências delas 
advindes, 

Considerações Finais  

14.1.0 acesso ao serviço representa a aceitação expressa e irrestrita dos 
'Termos de Uso" acima descritos. Ao concordar com esses termos 
você concede uma licença perpétua, isenta de royalties, licença 
incondicional para o "MONITORA COVID-19", Governo da Bahia, 
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CORECONSULT1M; 

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, 
Fundação Estatal Saúde da Família e Plataforma Eletrônica da Saúde 
e organizações sucessoras, para publicar a sua contribuição de forma 
agregada, nunca individualizada, na própria aplicação, bem como 
divulgá-las aos serviços de vigilância em saúde pública relacionados. 
Você também concorda que "MONITORA COVID-19" tem o direito. 
mas não a obrigação, de editar ou remover qualquer contribuição a 
critério exclusivo da equipe do "MONITORA COVID-19n. 

14.2. Este aplicativo não realiza diagnóstico clinico, apenas auxilia o 
usuário na compreensão dos sinais e sintomas relacionados as 
definições operacionais, de saúde pública, para investigação do 
coronavirus na sua comunidade. 

14.3É importante ressaltar que caso a composição de sinais e sintomas 
associados aos critérios epidemiologicos indique que o usuário é um 
possível caso suspeito, isso não se trata de um diagnóstico. A 
aplicação dará informações para que o usuário seja orientado por um 
medico e/ou vá a uma unidade de saúde específica para a avaliação 
clinica e tratamento da Covid19. 
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Escritório de 
Gerenciamento de Projetos 

I Fundação Estatal Saúde da Família 

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

TERMO DE ABERTURA 

DADOS DO PROJETO 

Código do projeto: 

06. PE — 2020 - DG 

Nome do projeto: 

APLICATIVO MONITORA COVID-19 

  

GERENTE DG PROJETO 

Nome: José Santos Souza Santana 
	

Cargo/Função: Secretário Executivo FESF-SUS 

Telefone/Ramal: 
	

E-mail: 

713417-3501 
	

josesantana@fesfsus.ba.gov.br  

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Necessidade de apoiar o governo do Estado da Bahia, demais governos da Região Nordeste, Consorcio 
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste e sociedade civil no enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus (Covid19), diante da percepção de que a ciência, tecnologia e inovação são partes 
essenciais para o fortalecimento e desenvolvimento dos sistemas públicos de saúde e em conformidade com 
a Missão da FESF-SUS de produzir soluções inovadoras para o SUS. 

BENEFÍCIOS DO PROJETO 

Melhorar a capacidade de monitoramento da evolução da pandemia nos territórios e de planejamento das 
ações de combate à COVID-19 pelas gestões estaduais e municipais; Viabilizar a orientação e o cuidado dos 
usuários em seus domicílios, reduzindo a quantidade de idas desnecessárias aos serviços de saúde e as 
possibilidades de contágio de usuários e trabalhadores da saúde; Contribuir para o avanço do uso eficiente 
de tecnologias de Informação e comunicação nos processos de gestão e de cuidado do Sistema Único de 
Saúde; Contribuir para a melhoria da imagem do SUS na sociedade; Consolidar a imagem da FESF como 
instituição produtora de Inovação para o SUS, na Bahia e no Nordeste. 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

O Projeto está alinhado ao Objetivo Estratégico "09- Produzir Soluções Inovadoras para o SUS" 

OBJETIVO SMART :;• 

Disponibilizar e utilizar o aplicativo Monitora COVID-19 pelo Estado da Bailia e pelo Consórcio Nordeste como 
ferramenta auxiliar no combate à COVID-19, durante o ano de 2020. 

MGP-FESF 	 Versão 3.0 



Escritório de 
Gerenciamento de Projetos 

I Fundação Estatal Saúde da Família 

7. PRODUTO DO PROJETO 

Aplicativo Monitora COVID-19 disponibilizado e em condições de uso como ferramenta auxiliar no combate 
COVID-19 pelo Estado da Bahia e pelo Consórcio Nordeste. 

8. ENTREGAS DO PROJETO 

O Projeto tem como entregas: Convênio de cooperação técnica entre a FESF, a Novetech e a Core; Plataforma 
para atendimento da equipe de retaguarda clinica disponibilizada, conforme requisito; Conexão do App à 
iPeS; Termos de uso do App; Termo de responsabilidade (profissional e gestor); Aditivo ao Convênio entre a 
Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI) do Estado da Bahia e a FESF; Lançamento do App; Termo 
de Cooperação com o Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. 

9. REQUSITOS INICIAIS 

Item 	 Descrição 

A 	Deve ser disponibilizado nas lojas Androide e 10S; 

B 
As orientações e critérios para classificação de risco devem estar alinhadas com as políticas e 
diretrizes estaduais para combate à COVID-19; 

C O Aplicativo deve estar conectado â Plataforma Eletrônica da Saúde (iPeS); 

D 
Os dados para Identificação do usuário, aportados no momento de cadastro no App, devem ser 
suficientes para identificação unívoca do usuário na base do Cartão Nacional de Saúde; 

E Os usuários devem ser georeferenciados pelo aplicativo; 

F 

O Aplicativo deve contar com uma plataforma de retaguarda clinica que permita a visualização 
dos usuários, classificados por risco; a contato do profissional de saúde com o usuário; o 
registro dos atendimentos realizados; emissão de relatórios gerencials; visualização dos 
usuários em mapa georreferenciado. 

10. PREMISSAS INICIAIS 

Item Descrição 

A O usuário vai baixar o app e realizar o cadastro; 

B Será constituída uma equipe clinica de retaguarda; 

C 
A Novetech irá dar o suporte técnico para manutenção e desenvolvimento do App e da 
Plataforma Clinica; 

D Governo do Estada e Consórcio Nordeste vão aderir ao projeto. 

11. RESTRIÇÕES INICIAIS 

Item 
	

Descrição 

A 
	Não deve ter custos para utilização de estados e municípios; 

MGP-FESF 
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B 
A política de proteção e segurança dos dados deve estar condizente com as determinações da 
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei ng 13.709/2019) e do Marco Civil da Internet (Lei ng 
12.965/2014); 

C Não haverá aporte de recursos financeiros pela FESF e pelo governo; 

D Não haverá equipe interna dedicada ao Projeto. 

12. RISCOS INICIAIS 

Iterp1.1 Descrição 

A Baixa adesão dos usuários (divulgação Insuficiente; pouco acesso à Internet, smartphone...); 

B Equipe clínica de retaguarda não constituída ou Insuficiente para atendimento; 

C Suporte insuficiente da Novetech; 

D Não adesão do Governo do Estado e Consórcio Nordeste ao projeto. 

13. DURAÇÃO ESTIMADA 

O projeto tem Início previsto em abril de 2020 e deve durar aproximadamente ate dezembro de 2020, ou 

enquanto durar a pandemia de COVID-19, considerando as etapas de iniciação, planejamento, execução e 

encerramento. 

14. CUSTO ESTIMADO 

O custo estimado do projeto é de R$ 31.292,64 (trinta e um mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e 
quatro centavos), referente a hora de trabalho da equipe do Projeto. 

Parte deste recurso (Equipe FESF) já está embutido ao centro de custo FESF, pois a equipe da Fundação possui 
como uma de suas atribuições a gerência e coordenação de Projetos Estratégicos. Outra parte do recurso 
(Equipe Novetech e Core) está embutido ao centre de custo da Plataforma Eletrônica (IPES), pois a equipe 
possui como uma de suas atribuições no Projeto IPES apoiar no desenvolvimento do Aplicativo Monitora 
COVID-19. 

ellt 
i 

Janeiro 2020 O RS 0,00 
Fevereiro 2020 O R$ 000 

Março 2020 O R$ 0,00 
Abril 2020 48 R$ 3.028,32 
Maio 2020 40 R$ 2.523,60 
Junho 2020 40 R$1.514,16 

Julho 2020 64 R$ 4.037,76 
Agosto 2020 64 R$ 4.037,76 

Setembro 2020 64 R$ 4037,76 
Outubro 2020 64 R$ 4.037,76 

Novembro 2020 64 R$ 4.037,76 
Dezembro 2020 64 R$ 4.037,76 

Yt 	WilkNO  PROJETO " 	512 ' 	,ft 	31.292,64 
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Cargo/Função: Secretária Executivo Nome: 

Telefone/Ramal: (71)3417-3501 E-mail: josesantana@fesfsusla.gov.br  

FESFSUS ill Escritório de 
Gerenciamento de Projetos 

I Fundação Estatal Saúde da Família 

EQUIPE INICIAL 

Nome Telefone(s) E-mail 
Núcleo/ 

Unidade 

José Santana (71 )3417-3501 losesantana@fesfsus.ba.gov.br  DG 

Héider Pinto 

Keyla Pinta (71)98823-8447 keylapInto@fesfsus.ha.gov.br  DG 

Novetech (Antônio Carlos) 

Core (André Toffanella) 

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS 

São partes interessadas do Projeto: Governo da Estado; Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB); 
Usuário do Aplicativo; Gestores Municipais; Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do 
Nordeste; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SecTI-BA) e Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) do Estado da Bahia e dos demais estados do Nordeste. 

PATROCINADOR 

APROVAÇÃO 

   

Nome: 

Patrocinador 

Data: 

 

Nome: 

Gestor do Programa 

Data: 

Versão Status Data Motivo da Alteração 

V1 AP NA 

AP —Aprovado / RP —Reprovado / AL- Alterado 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Consorcio Nordeste 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 002/2020 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE - CONSÓRCIO NORDESTE E 
A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA- FESF/SUS. 

O CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DO NORDESTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o no 34304033/0001-47, com sede na 3o Avenida do Centro Administrativo da 
Bahia, 390, Salvador/BA, CEP 41/45-005, neste ato representado por seu Secretário 
Executivo, CARLOS EDUARDO GABAS, brasileiro, casado, servidor público federal, com 
endereço na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Tenente Fernando Tuy, 219, 
Condomínio Vila de Mônico, Torre A, apt 1202 Alto do Parque, portador da Cédula de 
Identidade RG no 1140294 31 (SSP(SP) e inscrito no CPF/MF sob no 067.194.598-05, 
doravante denominado CONSÓRCIO NORDESTE ou simplesmente CONSÓRCIO, e a 
FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF), instituição pública de direito privado, 
com sede na Avenida Estados Unidos, 161 — Edifício Suerdieck, 80  andar, Comércio, 
Salvador-Bahia, inscrita no CNPI sob o n.011020634/0001-22, neste ato representada por seu 
Diretor Sr. Carlos Alberto Trindade, portador da Cédula de Identidade n.° 5684714 SSP/SP, 
CPF n.o 533896898-34, na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada "FESF", 
resolvem celebrar o presente Convênio de Cooperação Técnica, nos termos adiante 
registrados, aplicando-se-lhe as normas e procedimentos ditados pelas Leis Federais nos 
4.320/1964, 8.666/1993, Lei Federal Complementar no 101/2000, Leis Estaduais nos 
9.433/2005, 9.842/2005, do Estado da Bahia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 

Constituem objetos deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO: 

1 - a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em 
conjunto com a PESE, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é 
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e 
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação 
da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema 
de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde 
e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e 



2 - utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVIRUS (MONITORA COVID- 19) - para apoiar as atividades de 
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de 
prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder publico; 

coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor 
orientação de como proceder em cada caso; 

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da 
ferramenta; 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

fi alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma 
Eletrônica da Saúde iPES. 

Parágrafo único. As especificações e desenvolvimento dos objetivos gerais e 
específicos, cronograma, metas e etapas de execução serão estabelecidas no Plano de 
Trabalho a ser apresentado pela PESEI no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura deste 
instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA DOS COMPROMISSOS 

Caberá ao CONSÓRCIO e à PESA estimularem e implementarem ações 
conjuntas, somando e convergindo esforços, mobilizando seus agentes e serviços, com 
vistas à consecução do objeto do presente Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

Os Participes comprometem-se a cumprir as seguintes obrigações: 

I - Os PARTICIPES comprometem-se a conjuntamente: 

responsabilizar-se pela guarda e uso da base de dados que será migrada para 
a plataforma de integração de dados, implantando todas as medidas necessárias para 
garantir a integridade e confidencialidade dos dados sob sua guarda, de acordo com as 
determinações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); 

utilizar o acesso às informações exclusivamente para as finalidades descritas 
neste documento; 

não divulgar e nem compartilhar dados ou informações a que tiver acesso 
por força do presente instrumento; 

não permitir que pessoas ou instituições não autorizadas tenham acesso às 
informações compartilhadas; 



e) não executar ações que comprometam a integridade dos dados; 

zelar para que todas as pessoas que designarem ou envolverem na execução 
do presente Termo de Cooperação e seus aditivos conheçam e respeitem as condições 
estabelecidas; 

garantir que as responsabilidades de natureza civil, trabalhista ou 
previdenciária não serão transferidas de um signatário ao outro, competindo a cada parte 
os encargos decorrentes da relação com o pessoal designado para execução deste Termo e 
seus aditivos, sendo que a FESF responde pelos atos do parceiro tecnológico que venha a 
alocar na execução do projeto; 

não praticar atos incompatíveis com a finalidade e objeto do presente 
Termo; e 

manter sigilo das informações e demais dados a que tiverem acesso por força 
do presente Termo, com exceção de ordem judicial, de determinação de autoridades 
públicas competentes ou em decorrência de legislação aplicável, respeitadas as finalidade e 
utilidade para as quais serão partilhadas, durante ou após o término do presente Termo. 

II - cabe ao CONSÓRCIO: 

participar da governança da IPES, analisar, criticar e propor mudanças nos 
relatórios e soluções que serão desenvolvidos; 

garantir acesso da FESF, ou que venha a ser indicado por ela, aos gestores 
estaduais e gestores locais, de serviços, áreas, programas e assemelhados, visando pactuar 
estruturas de governança e gestão, bem como identificação e auxilio ao desenvolvimento 
das soluções de apoio â decisão, conforme as decisões e pactuações do Consórcio junto a 
seus integrantes; 

franquear o acesso dos prepostos da FESF, ou que venha a ser indicado por 
ela, às dependências, unidades e estruturas Nicas e digitais, necessárias à execução do 
objeto do presente Termo de Cooperação e de seus termos aditivos; 

garantir acesso da FESF, ou que venha a ser indicado por ela, aos 
profissionais clínicos que atuam nas unidades de saúde, visando: a promoção do 
engajamento destes, em especial no que se refere ao uso das novas tecnologias 
disponibilizadas; identificação e auxílio ao desenvolvimento das soluções de apoio à 
decisão clinica, bem como o apoio às eventuais mudanças nos processos de trabalho 
decorrentes do uso das novas tecnologias, sempre de maneira planejada e acordada; 

cooperar para o cumprimento das exigências dos órgãos pertinentes em 
processo de formalização de registros quanto à tecnologia que vier a ser desenvolvida pela 
FESF, competindo a esta última os atos e custos necessários à sua implementação e 
registro; 

O respeitar a propriedade intelectual, conforme a legislação vigente, dos 
serviços e soluções desenvolvidos por meio desta cooperação, que pertencem à FESF e aos 
parceiros tecnológicos; e 

g) participar da elaboração de comunicação para disseminação da iniciativa e 
realizar as ações e cumprir as responsabilidades assumidas neste Termo de Cooperação. 

III - Cabe à PESA: 

a) realizar as ações previstas e pactuadas para a sequência dos estudos, 
pesquisa e desenvolvimento da iPES e das aplicações que sejam desenvolvidas para a 



ç)b 

Plataforma ou integradas ou ainda conectadas a ela no âmbito do objeto do presente Tenn0 
de Cooperação e seus aditivos; 

disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos 
seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 

disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta 
validada pela CONSÓRCIO; e 

monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que 
selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

Parágrafo Único. As responsabilidades e obrigações dos partícipes descritas 
neste instrumento poderão ser complementadas em termos aditivos, que se tornarão parte 
integrante do presente Termo, em função da particularidade do tema, tendo em vista os 
objetivos a serem alcançados. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DENÚNCIA E ALTERAW 

O presente Convênio de Cooperação vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante 
termo aditivo, persistindo para todos os efeitos legais, enquanto perdurar entre os 
contratantes qualquer obrigação ou direito dele decorrente. 

Parágrafo primeiro. O presente Convênio poderá ser: 

DENUNCIADO por qualquer dos participantes, mediante comunicação 
escrita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, assegurando-se, neste caso, a 
continuidade das solicitações já realizadas; 

ALTERADO de comum acordo entre as partes, mediante formalização de 
TERMO ADITIVO; 

PRORROGADO, por iguais períodos, através de formalização de TERMO 
ADITIVO. 

Parágrafo segundo. Na hipótese de encerramento desta cooperação, por 
quaisquer das partes, as pendências ou atividades em fase de execução serão definidas e 
resolvidas por meio de termo próprio de encerramento da cooperação, em que se definam e 
atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada uma das 
atividades e das pendências dos trabalhos em andamento, bem como quanto às 
informações armazenadas, devendo ser preservadas, ainda em tais hipóteses, as tarefas 
necessárias etou indispensáveis ao alcance do objetivo da presente Cooperação. 

CL&U SU LA QUINTA— DOS RECURSOS FINANCEIROS 



Este Convênio refere-se a atividades de apoio técnico, não estando previsto o 
repasse de recursos financeiros entre os Partícipes. 

Parágrafo Único. Em caso de necessidade de desenvolvimento de atividades 
adicionaispara utilização e posterior aprimoramento do aplicativo - MONITORA 
CORONAVIRUS, o emprego de recursos técnicos e/ou financeiros deverá ser tratadas em 
termo aditivo específico. 

O CONSÓRCIO e a FESF poderão empregar recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos para utilização e posterior aprimoramento do aplicativo - MONITORA 
CORONAVIRUS. 

CLÁUSULA SEXTA- DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES  

A este Acordo poderão aderir outras entidades públicas, cujas competências 
institucionais se identifiquem com os projetos a serem desenvolvidos no âmbito desta 
Cooperação. 

Parágrafo Primeiro. As entidades, públicas ou privadas, interessadas nos 
resultados das atividades de pesquisa, desenvolvimento ou extensão desenvolvidas por 
meio desta cooperação, poderão ter anuída a sua participação por meio de termos aditivos 
específicos e respectivos, com anuência dos Participes e a fixação de obrigações especificas, 
, na forma e nas condições nele estabelecidas, o qual integrará este Convênio para os fins de 
Direito. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade de desenvolvimento de atividades 
adicionais para utilização e posterior aprimoramento do aplicativo - MONITORA 
CORONAVIRUS, o emprego de recursos técnicos e/ou financeiros deverá ser tratadas em 
termo aditivo especifico, com aprovação de plano do respectivo trabalho, nos termos do art. 
116 da Lei n°8666193. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA NÃO EXCLUSIVIDADE 

Este Termo não obsta que os PARTICIPES celebrem com outras entidades, 
públicas ou privadas, convênios com objetos semelhantes, ou deles participem. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSCK 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre 
os participes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte 
integrante deste instrumento. 



CLÁUSULA NONA - FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação ê 
o da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas abaixo. 

Salvador - Ba, 09 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo Gabas 
Secretário Executivo - Consorcio Nordeste 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor-Geral da FESF-SUS 
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GOVERNO DO ESTADO DA &IMA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Na  002/2020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DE SERGIPE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA No 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE — CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMILIA — FESF/SUS. 

O ESTADO DE SERGIPE, inscrito no CN131/MF sob o no. 13.128.798/0001-01, com 
sede na Avenida Adélia Franco, Palácio dos Despachos, no 962, Aracaju/SE, neste ato 
representado pelo Governador do Estado, BELIVALDO CHAGAS SILVA. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação no 002/2020, celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESPISUS nos termos adiante registrados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DE SERGIPE 
ao Convênio de Cooperação Técnica n°002/2020, que tem como objeto: 

I - a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em 
conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é 
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e 
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão. de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitorarnento de indicadores e avaliação da 
ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema de 
inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o 
fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e 

II - a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-I9) - para apoiar as atividades de controle 
da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de 
prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 
coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor 

orientação de como proceder em cada caso; 
capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da 

ferramenta; 
absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

O alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma 
Eletrônica da Saúde iPES. 



CIÁUSULA SEGUNDA—DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DE SERGIPE adere ao inteiro teor 
do Convento de Cooperação Técnica n° 002/2020, assumindo as seguintes obrigações 
específicas: 

disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos 
seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 

fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo 
assistencial e de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do 
Estado para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 

estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das 
demandas assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos 
pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus; 

sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções 
que se façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 

disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta 
validada pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e 

monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que 
selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os 
partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante 
deste instrumento. 

CIÁUSULA OUARTA —DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o 
da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

SALVADOR - BA 	DE ABRIL DE 2020. 

BELIVALDO CHAGAS 

GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE 
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GOVERNO DO ESTADO DA RABIA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 002/2020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DA PARAÍBA AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA No 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE — CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMÍLIA— FESF/SUS. 

O ESTADO DA PARAÍBA, inscrito no CNPI/MF sob o no. 08.761.124/0001-00, com 
sede na Praça João Pessoa, s/n, João Pessoa/PB, neste ato representado pelo Governador do 
Estado, JOÃO AZEVEDO LINS FILHO. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação no 002/2020, celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESFISUS nos termos adiante registrados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DA PARAÍBA 
ao Convênio de Cooperação Técnica n°002/2020 que tem como objeto: 

I - a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em 
conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é 
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e 
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação da 
ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema de 
inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o 
fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e 

II - a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVIRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de controle 
da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de 
prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 
coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor 

orientação de como proceder em cada caso; 
capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da 

ferramenta; 
absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 
alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma 



Eletrônica da Saúde iPES. 

CIÁUSULA SEGUNDA— DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DA PARAÍBA adere ao inteiro teor 
do Convento de Cooperação Técnica no 002/2020, assumindo as seguintes obrigações 
específicas; 

a) disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos 
seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 

blfomecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo 
assistencial e de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do 
Estado para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 

clestruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das 
demandas assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos 
pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus; 

sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções 
que se façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 

disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta 
validada pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e 

0 monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que 
selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

CIÁUSMATERGELRaASSIS~S 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os 
partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante 
deste instrumento. 

CLÁUSULA OUARTA — DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o 
da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

SALVADOR - BA, _ DE ABRIL DE 2020. 

10A0 AZEVEDO 

GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA 
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GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N°00212020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO CEARÁ AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA No 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE — CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMÍLIA — PESE /SUS. 

O ESTADO DO CEARÁ, inscrito no CNPUMF sob o no. 07.954.480/0001-79, com 
sede no Palácio da Abolição, Avenida Barão Studart, no 585, Meireles, Fortaleza/CE, neste ato 
representado pelo Governador do Estado, CAMILO SOBREIRA DE SANTANA. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação no 002/2020, celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESFISUS nos termos adiante registrados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO CEARÁ ao 
Convênio de Cooperação Técnica n°002/2020, que tem como objeto: 

1- a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em 
conjunto com a FESE no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é 
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e 
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação da 
ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema de 
inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o 
fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e 

2 - a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado - 
MONITORA CORONAVIRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de controle 
da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de 
prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 
coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor 

orientação de como proceder em cada caso; 
eapacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da 
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ferramenta; 

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 
O alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma 

Eletrônica da Saúde iPES. 

CLAUSULA SEGUNDA- DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO CEARÁ adere ao inteiro teor 
do Convenio de Cooperação Técnica n° 002/2020, assumindo as seguintes obrigações 
específicas: 

disponibifizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos 
seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 

fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo 
assistencial e de regulação do acesso, além das medidas especificas adotadas no âmbito do 
Estado para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 

estruturar rede de apoio, com profissionais da sande, para atendimento das 
demandas assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos 
pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus; 

sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções 
que se façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 

disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta 
validada pela FIESP e pelo CONSÓRCIO e; e 

monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que 
selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

CLAUSULA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os 
participes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante 
deste instrumento. 

CLAUSULA OUARTA -DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o 
da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 



SALVADOR - BA, 	DEABRIL DE 2020. 

CAMILO SANTANA 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 
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GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 002/2020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO MARANHÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA No 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE — CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMÍLIA— FESF /SUS. 

O ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPPMF sob o n°. 06.354.468/0002-41, 
com sede no Palácio dos Leões, Avenida Pedro II, São Luis/MA, neste ato representado pelo 
Governador do Estado, FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação n° 002/2020 celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESPISUS nos termos adiante registrados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO 
MARANHÃO ao Convênio de Cooperação Técnica n°002/2020, que tem como objeto: 

I. a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a 
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é objeto de 
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de unia Encomenda Tecnológica e que 
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e 
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um 
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico 
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; 
e 

ii. a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVIRUS (MONITORA COVID-I9) - para apoiar as atividades de 
controle da COVID-I9, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de 
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 

coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como 



proceder em cada caso; 

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; 

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

O alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde 
IPES. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO MARANHÃO adere ao inteiro 
teor do Convenio de Cooperação Técnica no 00212020, assumindo as seguintes obrigações 
especificas: 

disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus 
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 
fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e 
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado 
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 
estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas 
assistenciais, bem como para o monitorarnento das condições de saúde dos pacientes 
com suspeita de infecção pelo coronavirus; 

d, sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se 
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 
disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada 
pela PESE e pelo CONSÓRCIO e; e 
monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar 
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os 
partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante 
deste instrumento. 

CLÁUSUIAOUARTA - DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação ê o 
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da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

SALVADOR - BA, 	DE ABRIL DE 2020. 

FLAVIO DINO 

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 

Documento assinado eletronicamente por Flávio Gine de Castro e Costa 
Governador, em 14/04/2020, as 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 130, Incisos Te II do Decreto no 15.805, de 30 de dezembro de 
2014. 

'R. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
httns:/ / seibahia ba.eov brisei/controlador externo.oho? 
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o código 
verificador 00017725756 e o código CRC 6A9313685. 

Referêncla: Processo no 200.13103.2020.0000003-13 	 SEI no 00017725756 



GOVERNO DO ESTADO DA LIARIA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N°002/2020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA No 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE — CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMILIA — FESF/SUS, 

O ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 10.571.982/0001-
25, com sede na Praça da República, s/n Bairro de Santo Antônio, neste ato representado 
pela Governador do Estado, PAULO HENRIQUE SARAIVA CAMARA. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação no 002/2020, celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESFISUS nos termos adiante registrados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DE 
PERNAMBUCO ao Convênio de Cooperação Técnica n°002/2020, que tem como objeto: 

a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a 
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é objeto de 
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que 
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à Informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitorarnento de indicadores e 
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um 
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico 
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; 
e 
a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID- 19) - para apoiar as atividades de 
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de 
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 

coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como 
proceder em cada caso. 



capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde 
1PES, 

CLÁUSULA SEGUNDA—DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DE PERNAMBUCO adere ao inteiro teor do 
Convenio de Cooperação Técnica n°002/2020, assumindo as seguintes obrigações específicas: 

disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus 
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 
fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e 
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado 
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 

c estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas 
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes 
com suspeita de infecção pelo coronavirus; 
sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se 
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 
disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada 
pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e 
monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar 
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

akusumaracumamotaussas 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre 
os participes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte 
integrante deste instrumento. 

CLAUSULA OIJARTA — DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é 
o da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 



SALVADOR - BA, 	DE ABRIL DE 2020. 

PAULO CÂMARA 

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

r5- 	
Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Saraiva Câmara, Usuário 

,9,1, E3 Externo, em 16/04/2020, às 11:53, conforme horário oficial de Brasflia, com 

elevem:: 	fundamento no art. 130, Incisos 1e II do Decreto n°15.805, de 30 de dezembro de 
2014. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

1 
acao=docurnento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o código 
verificador 00017652479 e o código CRC R8E03314. 

4! n.  .. vbrl-iI. r i  orexterri h t 1. lk 

Referência: Processo n° 20011320000003-13 	 SEI no 00017652479 



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIFtAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 002/2020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AO CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA No 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE — CONSÓRCIO NORDESTE, A 
FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA — FESF/SUS. 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPI/MF sob o no. 
08241.739/0001-05, com sede na BR 101 Km O, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal/RN, 
neste ato representado pela Governadora do Estado MARIA DE FÁTIMA BEZERRA. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação no 002/2020, celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESFISUS nos termos adiante registrados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE ao Convênio de Cooperação Técnica no 002/2020, que tem como 
objeto: 

a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a 
PESE no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é objeto de 
estudo, pesquisa e promovida pela PESE, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que 
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e 
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um 
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico 
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; 
e 
a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVIRUS (MONITORA COVM-19) - para apoiar as atividades de 
controle da COV1D-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de 
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 

coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como 



proceder em cada caso; 
(7);  

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

fi alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde 
iPES. 

CLÁUSULA SEGUNDA—DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE adere ao inteiro 
teor do Convenio de Cooperação Técnica n°002/2020, assumindo as seguintes obrigações 
específicas: 

disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus 
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 
fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e 
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado 
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 
estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas 
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes 
com suspeita de infecção pelo coronavirus; 
sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos melhorias, correções que se 
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 
disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada 
pela FESF e pelo CONSÓRCIO; e 
monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar 
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre 
os participes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte 
integrante deste instrumento. 

CLAUSULA OUARTA — DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é 
o da Comarca de Salvador, Estado da Bebia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 



SALVADOR - BA, 	DL ABRIL DE 2020. 

FATIMA BEZERRA 

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

sei! 1 a  Documento assinado eletronicamente por Maria de Fátima Bezerra, Governador, r
ete8

-. 

 

em 16/04/2020, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
130, Incisos te 11, do Decreto n" 15,805, de 30 de dezembro de 2014  

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
httns://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador  externo.ohn?  
acao=documento conferia/ia orgao acesso externo=0 informando o código 
verificador 00017652378 e o código CRC 8E0E8325, 

Referencie: Processo no 200.13103.2020 0000003-13 
	

S61 nv 00017652378 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N°002/2020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO PIAUÍ AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA NO 002/2020, CELEBRADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE - CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMÍLIA- FESF/SUS. 

O ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ/MF sob o no.06.533.481/0001-49, com 
sede na Avenida Antonino Freire, no 1450, Centro, Teresina/PI, neste ato representado pelo 
Governador do Estado, JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação no 002/2020, celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESFISUS nos termos adiante registrados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO PIAU' ao 
Convênio de Cooperação Técnica n°002/2020 que tem como objeto: 

a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a 
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES), que é objeto de 
estudo, pesquisa e promovida pela FE,SF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que 
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e 
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um 
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico 
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; 
e 
a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVIRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de 
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de 
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 

coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como 
proceder em cada caso; 

‘,211 



capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde 
iPES. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO PIAUÍ adere ao inteiro teor do Convenio de 
Cooperação Técnica n°002/2020, assumindo as seguintes obrigações especificas: 

disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus 
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 
fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e 
de regulação do acesso, além das medidas especificas adotadas no âmbito do Estado 
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 
estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas 
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes 
com suspeita de infecção pelo coronavirus; 
sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se 
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 
disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada 
pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e 
monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar 
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os participes, 
podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante deste 
instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA — DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o da Comarca 
de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 



E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam apresente instrumento em 03 (três)69  
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Salvador - BA 	de abril de 2020. 

WELLINGTON DIAS 

Governador do Estado do Piaui 

í
Documento assinado eletronicamente por José Wellington Barroso de Araujo Dias, 
Governador, em 09/04/2020, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com 

.5%91 
2 

fundamento no art. 130, Incisos I e II, do Decreto n°15.805, de 30 de dezembro de  ..imrónit* 
2014. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
ttpsinseibahia.ba  gov.brisei/controlador externo,php?  

acao=documento conferir8iid orgao acesso externo=0 informando o código 
verificador 00017652269 e o código CRC 81146C9D0. 

Referência: Processo n" 200.13103.2020.0000003-13 	 SEI no 00017652269 



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD 

TERMO DE CONVÊNIO 

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N°002/2020 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DE ALAGOAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA N. 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE - CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMILIA- PESE/SUS. 

O ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ/MF sob o no. 12.200.192/0001-69, 
com sede na Rua Cincinato Pinto, s/n, Palácio República dos Palmares, Maceió/AL, neste 
ato representado pelo Governador do Estado, JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS 
FILHO. 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação no 002/2020, celebrado entre o 
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESHSUS nos termos adiante registrados. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DE ALAGOAS 
ao Convênio de Cooperação Técnica n°002/2020, que tem como objeto: 

a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a 
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (1PES), que é objeto de 
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que 
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a 
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em 
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e 
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um 
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico 
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; 
e 
a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado — 
MONITORA CORONAVIRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de 
controle da COVID-19, no 'âmbito do Nordeste, viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de 
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder p(blico; 

coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como 



proceder em cada caso; 

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

O alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde 
iPES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DE ALAGOAS adere ao inteiro teor do Convenio 
de Cooperação Técnica n°002/2020, assumindo as seguintes obrigações específicas: 

disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários â execução dos seus 
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de 
Cooperação e seus aditivos; 
fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e 
de regulação do acesso, além das medidas especificas adotadas no âmbito do Estado 
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19); 

c estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas 
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes 
com suspeita de infecção pelo coronavirus; 
sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se 
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica. 
disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada 
pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e 
monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar 
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os partícipes, 
podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante deste 
instrumento. 

CLÁUSULA OUARTA - DO FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o da Comarca 
de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro. 



E. por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

SALVADOR - BA, 	DE ABRIL DE 2020. 

RENAN PILHO 

GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS 

,g!"  
Documento assinado eletronicamente por José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, 
Governador, em 28/04/2020, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 13°, Incisos I e II do Decreto no 15.805. de 30 de dezembro de  

   

R A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
fimpsiaaà_bsggyskagliggnuadotsenn,ph.pf, 
acao=documento conferir&id orgao acesso extemo=0 informando o código 
verificador 00017651981e o código CRC D8BE5EF5. 

Referência: Processo no 20E131032020.0000003-13 	 SEI no 00017651981 
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FESFSUS 
PUBLICADO NO MURAL 

17/04/2020 

je$-N 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTIIAMENTO 

ao Acordo de Cooperação de Pesquisa e desenvolvimento 

cientifico e tecnológico celebrado entre a Fundação Estatal 
Saúde da Família — FESF/SUS, Core Consultoria e Serviços Ltda 
e Novetech Soluções Tecnológicas Ltda, que tem por objeto o 

desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para apoiar as 

atividades da força tarefa de controle da COVID-19 no âmbito 

do estado da Bahia. 

CONSIDERANDO a celebração do Termo de Cooperação com o Consórcio Interestadual 

de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CDSNE) e a Integração do uso do App 

Monitora COVID-19 à Plataforma Eletrônica de Saúde (iPES); 

CONSIDERANDO a adesão dos estados membros ao Termo de Cooperação celebrado 

entre a FESF e o CDSNE e o interesse em dispor a sua população o uso do App 

Monitora COVID-19 e aos profissionais de saúde para atendimento à distància dos 

usuários do aplicativo; 

A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF), neste ato representada por seu 

Diretor Geral Dr. Carlos Alberto Trindade, tendo em vista a celebração do Acordo de 
Cooperação de Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico celebrado entre a 

Fundação Estatal Saúde da Família — FESF/SUS, Core Consultoria e Serviços Ltda. e 

Novetech Soluções Tecnológicas Ltda., datado de 23 de março de 2020„ resolve 

apostilar o Acordo de Cooperação, Processo Administrativo riP 801.036/2020 com base 

na legislação vigente e mediante as seguintes Cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica apostilado o presente Acordo para ampliar as atividades da força tarefa de 
controle da COVID-19, previsto inicialmente para Bahia, para atuar no àmbito dos 

demais estados membros do Consórcio Interestadual de desenvolvimento Sustentável 

do Nordeste (CDSNE), de forma a atender ao disposto no Cláusula Primeira do 

Convênio de Cooperação n9  02/2020, celebrado para a operacionalizacão da 

interoperabilidade de informações de saúde por meio do uso da Plataforma Eletrônica 

de Saúde - iPeS pelos estados membros do Consórcio Nordeste interessados com o 
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FISF-SUS 
objetivo de subsidiar governos, profissionais de saúde e outros agentes, no 
planejamento e na execução de ações de saúde, individuais e coletivas, para enfrentar 
a pandemia do coronavírus, direta ou indiretamente, e qualificar a atenção à saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

As Acordantes deverão atender as mesmas condições dispostas nas Cláusulas Primeira 

e Quarta do Termo original 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O presente apostilamento não implicará em acréscimo de valores para as atividades 
que serão desenvolvidas, já apresentados no Plano de Trabalho anexo ao Acordo 
Original. 

CLÁUSULA QUARTA 

Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Acordo de Cooperação 
original, não expressamente alteradas por este Termo. 

Salvador-BA, 17 de abril de 2020 

,c1,44Amm' 
ÇI6s Alberto Trindade 
Diretor Geral 
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ÉTSFSUS 

Salvador, 10 de março de 2021. 

Comunicação interna na 0271 2021 

Origem: SECEX 1 Equipe Projeto 01/2019 

Destino: DG SECEX 

Assunta: solicitação de renovação do Convênio de Cooperação FESF-CORE-NOVETECH 

Prezado Secretário Executivo, 

CONSIDERANDO agrave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela Informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos Indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO o sucesso do Aplicativo Monitora COVID-19 na promoção de Informação aos 

cidadãos e no monitoramento à distância de pacientes sintomáticos por profissionais de saúde, 

tendo sido cadastrados, só no ano de 2020, 86.169 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e nove) 

e realizados 182.274 (cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e quatro) atendimentos por 

mais de 800 profissionais de saúde que foram treinados e tiveram acesso â Plataforma de 

Retaguarda Clinica do Aplicativo em toda a região nordeste do Brasil; 

CONSIDERANDO que as informações coletadas pelo Monitora COVID-19 têm se mostrado 

importantes para a tomada de decisão em saúde, principalmente por meio da Sala de Situação 

do Consorcia Nordeste; 

CONSIDERANDO, ainda, que, por melo de parcerias com a Universidade Federal da Bailia (UFBA) 

e com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Aplicativo Monitora COVID-19 têm servido 

como campo de prática para internos do último ano do curso de medicina; 

CONSIDERANDO, por fim, que o convênio celebrado entre a FESF e as empresas Core e 

Novetech, para desenvolvimento destas ações, tem 12 (doze) meses de vigência e foi assinado 

em 23 de março de 2020, 



 

FEFF-SUS/PA. 

Fis 	U.)1(  

"dr FISFSUS 

 

Venho, por meio deste, recomendar a esta Secretaria Executiva as tratativas e os trâmites 

necessários para a renovação do Convênio de Cooperação Técnico-Cientifico celebrado entre a 

FESF, a Core e a Novetech para que se possa dar continuidade ao desenvolvimento das ações 

relacionadas ao Aplicativo monitora COVI D-19. 

Desde já, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

Cordialmente, 

iAer Aur ioPinto  

Coordenador da equipe de pesquisa do Projeto 01/2019 - 

Projeto Implantação da FESF-TECH e prospecção de 

soluções e estratégias tecnológicas 



FESÍ-  SUS 

Oficio FESF-SUS n2  098/2021 

Salvador— BA, 17 de março de 2021. 

limo. Sr. 
André Toffanello 

Diretor Core Consulting 

Assunto: solicita manifestação de interesse para renovação de Acordo de 

Cooperação Técnica 

CONSIDERANDO agrave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO o sucesso do Aplicativo Monitora COVID-19 na promoção de informação aos 

cidadãos e no monitoramento à distância de pacientes sintomáticos por profissionais de saúde, 

tendo sido cadastrados, só no ano de 2020, 86.169 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e nove) 

e realizados 182.274 (cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e quatro) atendimentos por 

mais de 800 profissionais de saúde que foram treinados e tiveram acesso à Plataforma de 

Retaguarda Clinica do Aplicativo em toda a região nordeste do Brasil; 

CONSIDERANDO que as informações coletadas pelo Monitora COVID-19 têm se mostrado 

Importantes para a tomada de decisão em saúde, principalmente por melo da Sala de Situação 

do Consórcio Nordeste; 

CONSIDERANDO, ainda, que, por meio de parcerias com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Aplicativo Monitora COVID-19 têm servido 

como campo de prática para internos do último ano do curso de medicina; 

CONSIDERANDO, por fim, que o convênio celebrado entre a FESF e as empresas Core e 

Novetech, para desenvolvimento destas ações, tem 12 (doze) meses de vigência e foi assinado 

em 23 de março de 2020, 



 

FESF-SUSfeA r 
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Vimos, por meio deste, consultar a Core Consultoria e Serviços sobre o interesse em renovar, 

por mais 1.2 (doze) meses, o Acordo de Cooperação Técnica com a FESF e a NOVETECH para 

integração da solução App Monitora COVID-19 à Plataforma Eletrônica da Saúde, como forma 

de apoiar estados e municípios no combate à pandemia da COVID-19. 

Desde já, agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos. 

) 

,Plit~ 144" 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral 



FISFSUS 

Ofício FESF-SUS n2  099/2021 

Salvador — BA, 17 de março de 2021. 

limo, Sr. 
Antônio Carlos da Silva Magalhães Neto 

Diretor Novetech 

Assunto: solicita manifestação de interesse para renovação de Acordo de 

Cooperação Técnica 

Senhor Diretor, 

CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos Indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO o sucesso do Aplicativo Monitora COVID-19 na promoção de informação aos 

cidadãos e no monitoramento à distância de pacientes sintomáticos por profissionais de saúde, 

tendo sido cadastrados, só no ano de 2020, 86.169 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e nove) 

e realizados 182.274 (cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e quatro) atendimentos por 

mais de 800 profissionais de saúde que foram treinados e tiveram acesso à Plataforma de 

Retaguarda Clínica do Aplicativo em toda a região nordeste do Brasil; 

CONSIDERANDO que as informações coletadas pelo Monitora COVID-19 têm se mostrado 

importantes para a tomada de decisão em saúde, principalmente por melo da Sala de Situação 

do Consórcio Nordeste; 

CONSIDERANDO, ainda, que, por melo de parcerias com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e com a Universidade do Estado da Bailia (UNEB), o Aplicativo Monitora COVID-19 têm servido 

como campo de prática para internos do último ano do curso de medicina; 

CONSIDERANDO, por fim, que o convênio celebrado entre a FESF e as empresas Core e 

Novetech, para desenvolvimento destas ações, tem 12 (doze) meses de vigência e foi assinado 

em 23 de março de 2020, 

FEc:F_suseA..\  

i ))4   



ÉTSFSUS 

Vimos, por meio deste, consultar a NOVETECH — Soluções Tecnológicas sobre o interesse em 

renovar, por mais 12 (doze) meses, o Acordo de Cooperação Técnica com a FESF e a CORE para 

integração da solução App Monitora COVID-19 à Plataforma Eletrônica da Saúde, como forma 

de apoiar estados e municípios no combate à pandemia da COVID-19. 

Desde já, agradecemos pela atenção e nos colocamos à deposição para outros esclarecimentos. 

2 

,c 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral 
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Resposta ao Ofício FESF ng 098/2021 

Ao Ilustríssimo Dr. Carlos Alberto Trindade — Diretor Geral da Fundação Estatal Saúde da Familia 

Brasília, 19 de março de 2021 

Referência: manifestação de interesse para renovação de Acordo de Cooperação Técnica 

Prezado Senhor, 

Manifestamos o interesse em renovar, por mais 12 (doze) meses, o Acordo de Cooperação Técnica com a 

FESE e a NOVETECH para integração da solução App Monitora COVID-19 à Plataforma Eletrônica da Saúde, 

como forma de apoiar estados e municípios no combate à pandemia da COVID-19. 

Sem mais para o momento. 

Respeitosamente, 

A ,(‘ 
Andre Amaro Toffanello 

Diretor 
Core Consultoria e Serviços Lida 

PigIna 1/1 	 Documente restrito apenas em Interessados 
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Ao Senhor Dr. Carlos Alberto Trindade — Diretor Geral da Fundação Estatal Saúde da 
Família 

João Pessoa, 18 de março de 2021 

Referência: resposta ao ofício FESF n° 099/2021 - manifestação de interesse para 
renovação de Acordo de Cooperação Técnica 

Prezado Senhor, 

Manifestamos o interesse em renovar, por mais 12 (doze) meses o Acordo de Cooperação 

Técnica com a FESF e a CORE Consulting para integração da solução App Monitora COVID-19 

à Plataforma Eletrônica da Saúde, como forma de apoiar estados e municípios no combate â 

pandemia da COVID-19. 

Sem mais para o momento. 

Respeitosamente, 

António Carlos da Silva Magalhães Neto 
Diretor da NOVETECH —Soluções Tecnológicas 
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Salvador, 19 de março de 2021. 

Comunicação interna ng 0291 2021 

Origem: DG 1 SECEX 

Destino: DG 1 PROJUR 

Assunto: Análise e parecer de proposta de renovação de Acordo de Cooperação Técnico-

Científica 

Prezada Procuradora, 

CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pela pandemia da COVID-19 e que 

as principais medidas para contenção do vírus passam pela informação da população e pela 

adoção de medidas de prevenção adotadas pelos indivíduos e suas famílias; 

CONSIDERANDO a sucesso do Aplicativo Monitora COVID-19 na promoção de informação aos 

cidadãos e no monitoramento à distância de pacientes sintomáticos por profissionais de saúde, 

tendo sido cadastrados, só no ano de 2020, 86.169 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e nove) 

e realizados 182.274 (cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e quatro) atendimentos por 

mais de 800 profissionais de saúde que foram treinados e tiveram acesso â Plataforma de 

Retaguarda Clinica do Aplicativo em toda a região nordeste do Brasil; 

CONSIDERANDO que as informações coletadas pelo Monitora COVID-19 têm se mostrado 

Importantes para a tomada de decisão em saúde, principalmente por melo da Sala de Situação 

do Consórcio Nordeste; 

CONSIDERANDO, ainda, que, por meio de parcerias com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e com a Universidade do Estado da Bahia (UNES), o Aplicativo Monitora COVID-19 têm servido 

como campo de prática para internos do último ano do curso de medicina; 

CONSIDERANDO, por fim, que a convênio celebrado entre a PESE e as empresas Core e 

Novetech, para desenvolvimento destas ações, tem 12 (doze) meses de vigência e foi assinado 

Fcc_T-SyS/BA. 

Eis  —‘14  



José Santana 

rESFISUS 
em 23 de março de 2020, e que, consultadas, ambas as parceiras manifestaram interesse na 

renovação por mais 12 (doze) meses, 

Esta Secretaria Executiva vem solicitar análise e parecer desta Procuradoria Jurídica sobre a 

possibilidade de renovação, por mais 12 (doze) meses, do referido convênio de cooperação 

técnica. 

Desde já, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

Cordialmente, 

Secretario Executivo da FESF e 
Coordenador do Projeto 

Implantação da FESF-TECH e 
prospecção de soluções e 
estratégias tecnológicas 

FFtF-Spee,A 

Fia,   kV  

Pus 	) 
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12  ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO CELEBRADO 
ENTRE A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA — FESF/SUS, 

CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA E NOVETECH 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, QUE TEM POR OBJETO O 
DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE APLICATIVO 
PARA APOIAR AS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE 

CONTROLE DA COVID-19 NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. 

A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA-(TESF), neste ato representada por seu 

Diretor Geral Dr. Carlos Alberto Trindade, a CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, 

neste ato representada pelo Sócio Diretor André Amaro Toffanello e NOVETECH 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA neste ato representada pelo Sócio Diretor Antonio 

Carlos da Silva Magalhães todos devidamente qualificados no Acordo de Cooperação, 

Processo Administrativo ng 801.036/2020 com base na legislação vigente e mediante 

as seguintes Cláusulas: 

CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Acordo 

de Cooperação firmado em 23 de março de 2020 que ora é aditivado; 

CONSIDERANDO a permanência da pandemia COVID-19 e existência de interesse em 

manter as atividades desenvolvidas no âmbito deste acordo; 

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à Administração, o que representa a 

observância ao principio da economicidade; 
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CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Jurídico que opina pela 

legalidade do presente Termo. 

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Acordo de Cooperação, 

Processo Administrativo ng 801.036/2020, firmado em 23 de março de 2020, cujo 

objeto ê a operacionalização da interoperabilidade de informações de saúde por meio 

do uso da Plataforma Eletrônica de Saúde - iPeS pelos estados membros do Consórcio 

Nordeste interessados com o objetivo de subsidiar governos,, profissionais de saúde e 

outros agentes, no planejamento e na execução de ações de saúde, individuais e 

coletivas, para enfrentar a pandemia do coronavírus, direta ou indiretamente, e 

qualificar a atenção à saúde, conforme Processo Administrativo n°. 801.036/2020, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Acordo de 

Cooperação, Processo Administrativo ne 801.036/2020, datado em 23 de março de 

2020, celebrado para a operacionalização da interoperabilidade de informações de 

saúde por meio do uso da Plataforma Eletrônica de Saúde - iPeS pelos estados 

membros do Consórcio Nordeste Interessados com o objetivo de subsidiar governos, 

profissionais de saúde e outros agentes, no planejamento e na execução de ações de 

saúde, individuais e coletivas, para enfrentar a pandemia do coronavirus, direta ou 

indiretamente, e qualificara atenção à saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA —DO PRAZO 

Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do Contrato 

original n°. 0353/2011, que é de 23 de março de 2021, passará a ser de 23 de março de 

2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 

Acordo de Cooperação originário, não modificadas por este Instrumento. 
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E, por estarem justos e anuídos, assinam o presente Termo, em 04 (quatro) vias, de 

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Salvador-BA, 23 de março de 2021 

Fundação Estatal Saúde da Família — FESF 

Core Consultoria e Serviços Ltda 
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PROCESSO N°0801.03612020 
INTERESSADO: Secretaria Executiva - SECEX 
ASSUNTO: Solicitação de Parecer analisando 1° Termo Aditivo ao Acordo de cooperação técnica 

para o desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para apoiar as atividades da força tarefa de 

controle da COVID-19, no âmbito dos estados do Nordeste. 

PARECER N° 006/2021 
DATA: 22/03/2021 

Ementa: Acordo de Cooperação Técnica entre Fesf, Core e 

Novetech. Parcerias sem transferência de recursos 

financeiros. Desenvolvimento e aprimoramento do Aplicativo 

para apoiar o controle da Covid-19. Aditivo. Prorrogação de 

Prazo. Inteligência do Artigo 179, da Lei N°9.433/2005. 

1. BREVE RELATÓRIO 

	

1.1. 	A Secretaria Executiva consulta esta Procuradoria Juridica sobre a 

legalidade da elaboração de 1° Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação celebrado entre Fundação 

Estatal Saúde da Família, Novetech Soluções Tecnológicas LTDA e Core Consultoria e Serviços 

LTDA, que tem por objeto a cooperação técnica para o desenvolvimento e aprimoramento de 

aplicativo para apoiar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, no âmbito dos estados 

do Nordeste. 

	

1.2. 	A unidade técnica solicitante — DG/Secex— através da Cl n°029/2021 no 

exercicio de suas responsabilidades justifica a demanda pelo aditivo apresentando os seguintes 

argumentos: 

"CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pele pandemia da 

COVID-19 e que as principais medidas para contenção do vírus passam pela 

informação da população e pela adoção de medidas de prevenção adotadas pelos 

indivíduos e suas famílias; 
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CONSIDERANDO o sucesso do Aplicativo Monitora COVID-19 na promoção de 

informação aos cidadãos e no monitoramento â distância de pacientes sintomáticos 

por profissionais de saúde, tendo sido cadastrados, só no ano de 2020, 86.169 

(oitenta e seis mil, cento e sessenta e nove) e realizados 182.274 (cento e oitenta 

e dois mil duzentos e setenta e quatro) atendimentos por mais de 800 profissionais 

de saúde que foram treinados e tiveram acesso â Plataforma de Retaguarda Clinica 

do Aplicativo em toda a região nordeste do Brasil; 

CONSIDERANDO que as informações coletadas pelo Monitora COVID-19 têm se 

mostrado importantes para a tomada de decisão em saúde, principalmente por 

meio da Sala de Situação do Consorcio Nordeste; 

CONSIDERANDO, ainda, que, por meio de parcerias com a Universidade Federal 

da Bailia (UFBA) e com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Aplicativo 

Monitora COVID-19 têm servido como campo de prática para internos do último 

ano do curso de medicina; 

CONSIDERANDO, por fim, que o convênio celebrado entre a FESF e as empresas 

Core e Novetech, para desenvolvimento destas ações, tem 12 (doze) meses de 

vigência e foi assinado em 23 de março de 2020, e que, consultadas, ambas as 

parceiras manifestaram interesse na renovação por mais 12 (doze) meses." 

1.3. 	Assim, deseja a Secretaria Executiva o exame do assunto por esta 

Procuradoria juridica, com fim de se fazer um Aditivo de Prorrogação ao Acordo de Cooperação, 

conforme previsão contratual. 

É O RELATÓRIO. 

2. ANÁLISE 

2.1. O Acordo de Cooperação em análise tem como objeto a cooperação técnica 

para o desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo para apoiar as atividades da força tarefa de 

controle da COVID-19, no âmbito dos estados do Nordeste. 
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2.2. Verificou-se que o Acordo foi firmado em 23 de março de 2020, publicado no 

DOE de 4 de março de 2017, com prazo de vigência de 12 (doze) meses e previsão de renovação 

de prazo, conforme previsto na Cláusula Oitava (fi. 71). 

2.3. Pretende-se, pois, a análise da minuta do 1° Termo Aditivo, a fim de proceder 

a prorrogação por mais 12 (doze) meses. 

2.4. Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, e que, em face do que 

dispõe o Estatuto da FESF, incumbe a esta Procuradoria Juridica, prestar consultoria sob o prisma 

estritamente juridioa, a ela não competindo adentrar na análise discricionária da conveniência e da 

oportunidade dos atos praticados no âmbito da esfera de atuação da autoridade gestora, nem ainda 

ater-se aos aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2,5. Neste sentido, não é demais ressaltar que a celebração do presente aditivo 

ato exclusivo de decisão da autoridade competente, ou seja, aquela que subscreverá o ato, que 

deverá se valer de análise técnica, devidamente justificada e kindamentada, não cabendo a esta 

Procuradoria Jurldica o seu deferimento, mas, tão-somente, a orientação quanto aos requisitos 

legais. 

2.6. A considerar o objeto do acordo em análise, tem-se que o mesmo enquadra-

se nos propósitos institucionais da Fundação, e mais aproximadamente, a missão de "ser uma 

solução inovadora para o SUS". 

2.7. Outrossim, no que diz respeito à prorrogação do acordo, dispõe a Lei n°. 9433, 

de 01 de março de 2005, em seu art. 179, in verbis: 

Art. 179- A ampliação do objeto do convênio e a prorrogação de seu prazo 
de vigência serão formalizadas mediante termo aditivo. (gritos nossos). 

2.8. Conforme regem lúcidos e claros os comentários promovidos pelas ilustres 
autoras Edite Mesquita Hupsel e Leyla Bianca Lima da Costa: 

"Os aditamentos de um convênio, do mesmo modo que a sua celebração, 
devem consolidar-se por meio de um instrumento ou termo respectivo. Isso 
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decorre, inclusive e principalmente, da necessidade de similitude de forma, de 
documentação das deliberações que gerem despesas e de demonstração do 
atendimento dos princípios da Administração, em especial, neste caso, da 
motivação e do formalismo dos atos administrativos, da eficiência e da 
economicidade. Por estas razões, o art. 179 determina que a ampliação do 
objeto do convênio e a prorrogação de seu prazo de vigência devem ser 
formalizadas por meio de termo aditivo. " 

No tocante ao prazo de vigência, desde que sejam devidamente demonstrados o 

fundamento, a justificativa, o motivo da dilação do prazo Inicial, e o interesse público. Deve ocorrer 

dentro do prazo de vigência. 

Destarte, verifica-se nos autos analisados o atendimento de todos os requisitos 

legais, restando contemplada a autorização para a celebração do termo aditivo que se propõe a 

manutenção do vinculo entabulado com as partes. 

3. CONCLUSÃO 

3.1 Face a fundamentação exposta, esta Procuradoria opina favoravelmente pela 

celebração do instrumento aditivo n°. 1° ao Acordo de Cooperação celebrado entre Fundação 

Estatal Saúde da Família, Novetech Soluções Tecnológicas LTDA e Core Consultoria e Serviços 

LTDA, que tem por objeto a cooperação técnica para o desenvolvimento e aprimoramento de 

aplicativo para apoiar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, no âmbito dos estados 

do Nordeste. 

É a nossa opinião, salvo melhor juízo. 

Em 22.03.2021 

Retome os autos para a SECEX para conhecimento deste parecer 00 

prosseguimento do feito. 

Leila Fraga Coutlnho 

Procuradora Jurídica 

PROJURI FESF-SUS 
4 
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12  ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO CELEBRADO 
ENTRE A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA — FESF/SUS, 
CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA E NOVETECH 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, QUE TEM POR OBJETO O 

DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE APLICATIVO 
PARA APOIAR AS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE 
CONTROLE DA COVID-19 NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. 

A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF), neste ato representada por seu 

Diretor Geral Dr, Carlos Alberto Trindade, a CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, 

neste ato representada pelo Sócio Diretor André Amam Toffanello e NOVETECH 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA neste ato representada pelo Sócio Diretor Antonio 

Carlos da Silva Magalhães todos devidamente qualificados no Acordo de Cooperação, 

Processo Administrativo n 801.036/2020 com base na legislação vigente e mediante 

as seguintes Cláusulas: 

CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Acordo 

de Cooperação firmado em 23 de março de 2020 que ora é aditivado; 

CONSIDERANDO a permanência da pandemia COVID-19 e existência de interesse em 

manter as atividades desenvolvidas no âmbito deste acordo; 

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à Administração, o que representa a 

observância ao princípio da economicidade; 
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CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Jurídico que opina pela 

legalidade do presente Termo. 

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Acordo de Cooperação, 

Processo Administrativo ng 801.036/2020, firmado em 23 de março de 2020, cujo 

objeto é a operacionalização da interoperabilidade de informações de saúde por meio 

do uso da Plataforma Eletrônica de Saúde - iPe5 pelos estados membros do Consórcio 

Nordeste interessados com o objetivo de subsidiar governos, profissionais de saúde e 

outros agentes, no planejamento e na execução de ações de saúde, individuais e 

coletivas, para enfrentar a pandemia do coronavirus, direta ou Indiretamente, e 

qualificar a atenção à saúde, conforme Processo Administrativo ne, 801.036/2020, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Acordo de 

Cooperação, Processo Administrativo n2  801.036/2020, datado em 23 de março de 

2020, celebrado para a operacionalização da interoperabilidade de informações de 

saúde por meio do uso da Plataforma Eletrônica de Saúde - iPeS pelos estados 

membros do Consórcio Nordeste interessados com o objetivo de subsidiar governos, 

profissionais de saúde e outros agentes, no planejamento e na execução de ações de 

saúde, individuais e coletivas, para enfrentar a pandemia do coronavírus, direta ou 

indiretamente, e qualificar a atenção à saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO 

Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do Contrato 

original ris. 0353/2011, que é de 23 de março de 2021, passará a ser de 23 de março de 

2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 

Acordo de Cooperação originário, não modificadas por este Instrumento. 
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Fis  ÉS/  

á As:____ 

der FESF-SUS 
E, por estarem Justos e anuídos, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias, de 

Igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Salvador-BA, 23 de março de 2021 

<4.,1114  
Fundacão Estatal Saúde da Família — FESF 

I (7 

Core Consultoria e Serviços Ltda 

Novetech — Soluções Tecnológicas 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Data do Acordo de Cooperação 	23/03/2020 
Técnica 

Prazo de Execução 	 12 meses 

órgão/ Entidade proponente 	Fundação Estatal Saúde da Família 

Órgão/ Entidade convenente 	CORE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA; 

NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

Projeto Avaliado 	 Desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo Monitora 

COVID-19 para apoiar as atividades da força tarefa de controle 

da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia e demais estados 

membros do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste (CIDSNE) 

Fase do Projeto 	 Finalização 

Período de Referência 	 23/03/2020 a 22/03/2021 

Gerente do Projeto 	 José Santos Souza Santana 
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APRESENTAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 Objetivo 

1.2 Justificativa 

1.3 Caracterização Sintética do Projeto 

METAS CONTRATUALIZADAS 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

3.1 Customização do Aplicativo Monitora COVID-19 para atender aos requisitos definidos pelo 
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Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CIDSNE) 

3.2 Disponibillzação do Aplicativo Monitora COVID-19 à população baiana e nordestina 

3.3 Customização da Ferramenta para Retaguarda Clinica do App Monitora COVID-19 

3.4 Conformação e treinamento de equipe de profissionais de saúde para atendimento à distância dos 

usuários do Aplicativo Monitora COVID-19 

3.5 Atendimento clinico à distância dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19 

3.6 Armazenamento das informações coletadas por meio do Monitora COVID-19 no registro eletrônico 

de saúde (RES) da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES) 
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BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COMO PROJETO 
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3 



LSS 

• 
FESFSUS 

APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o relatório final de prestação de contas do Projeto "Desenvolvimento e 

aprimoramento de aplicativo Monitora COVID-19 para apoiar as atividades da força tarefa de controle 

da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia e demais estados membros do Consórcio Interestadual de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CIDSNE)", executado conforme previsto no Acordo de 

Cooperação Técnico-Científica celebrado entre a FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, a CORE 

CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA e a NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. 

Este Relatório constitui a consolidação das principais informações acerca do Projeto, sendo elas: 

Análise do objeto deste referido Acordo de Cooperação Técnico-Cientifica; 

Avaliação das Metas previstas no Plano de Trabalho, anexo do Acordo de Cooperação Técnico-
Cientifica; 
Ações realizadas: descrição das ações realizadas no período; 

Benefícios alcançados; 

Considerações finais. 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo Monitora COVID-19 para apoiar as atividades da 

força tarefa de controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia e demais estados membros do 

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CIDSNE). 

Li Objetivo 

Viabilizar a utilização do aplicativo MONITORA CORONAVÍRUS para apoiar a crescente demanda social 

por meios de comunicação que estejam em consonância com as tecnologias da informação, e também 

pela facilidade e eficiência que os dados serão recebidos pela população, e também pelo Poder 

Público. 

A participes irão empregar recursos humanos e tecnológicos para utilização e posterior 

aprimoramento do aplicativo — MONITORA CORONAVIRUS. 

1.2 Justificativa 

A FESF é uma fundação pública de direito privado e tem previsão estatutária para atuar no 

desenvolvimento de pesquisa básica ou aplicada de caráter cientifico ou tecnológico ou no 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, conforme necessidades do Sistema Único 

de Saúde. Que releva a importância crescente do uso de tecnologias de informação e comunicação 

para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde e a necessidade de incorporação destas 

tecnologias de forma sustentável para o Sistema de Saúde. 

3 
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Em 2017, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI) firmou a FESF o Acordo de Cooperação 

Técnica na 2/2017, para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, 

ensino, desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-científica, assistência à saúde, 

saneamento, qualidade e meio ambiente. Neste mesmo ano, a SECTI provocou a Fundação Estatal 

Saúde da Familia (FESF-SUS) para que a mesma apresentasse projetos de inovação na área da saúde. 

Dentre eles, foi demandada uma ação específica na área de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). 

A partir de então, a FESF-SUS fez reuniões com diversas secretarias e áreas do governo da Bahia, para 

identificar necessidades, e mapeou oportunidades desenvolvidas no âmbito nacional que poderiam 

responder a estas necessidades. Além disso, a FESF-SUS promoveu oficinas com a participação de 

representantes de secretarias do Governo do Estado da Bahia, universidades baianas e também 

instituições ligadas às Universidades Federal de Santa Catarina (UFSC) e de Brasília (UnB), quando foi 

esboçado um anteprojeto de Plataforma Eletrônica da Saúde articulada a um Ecossistema de Inovação 

Tecnológica em Saúde. 

Com a pandemia do coronavírus, os governos e a sociedade civil mobilizaram-se para o enfrentamento 

desta grave crise de saúde pública. E, rapidamente, ficou evidente que a produção de Informação de 

qualidade e a educação da população para o autocuidado seriam recursos fundamentais para o 

enfrentamento da COVID-19. Nesse cenário, uma solução potente como a Plataforma Eletrônica de 

Saúde (iPES) é de grande valia para facilitar que informações Importantes para o combate à pandemia 

sejam coletadas, integradas e analisadas, permitindo a gestores e trabalhadores da saúde mais 

subsídios para a tomada de decisões. A direção da FESF-SUS colocou-se em apoio ao Estado da Bahia 

e ao Consórcio para ofertar a IRES, sem custo, e identificar soluções que pudessem dar base a 

estratégias de enfrentamento envolvendo uso de TIC na saúde e já mobilizando o ecossistema de 

inovação, um dos objetivos do projeto em curso, em fase Inicial de gestação. 

A equipe de pesquisa do projeto iniciou a prospecção de Iniciativas que já estavam utilizando as TICs 

no combate à COVID-19 e tiveram acesso a fluxogramas, protocolos, regras de negocio de soluções, 

entre outros materiais que possibilitaram formular a proposta apresentada pela FESF-SUS ao Governo 

da Bahia e ao Consórcio Nordeste. Esta proposta consiste em intervenções combinadas e 

complementares compostas por: 

- um aplicativo de celular que interage com os cidadãos, dando informações e analisando 

automaticamente e instantaneamente, segundo um protocolo com alto grau de sensibilidade, a 

presença ou não de sintomatologia (mesmo inespecífica), a presença de fatores para risco aumentado 

para caso grave de COVID-19 e sintomatologia Indicativa de Insuficiência respiratória aguda; 

- uma equipe de médicos que atende e orienta à distancia as pessoas com sintomas de COVID-19; 

- um Registra Eletrônico de Saúde (da PES) que guarda essas informações por usuário e pode ser ligado 

com qualquer prontuário eletrônico do município (incluindo o e-SUS) para integrar as informações e 

interoperar os diferentes serviços de saúde com o objetivo de melhorar e agilizar o atendimento; e 
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- a possibilidade de alimentar soluções de análise de dados que permitam projetar espacialmente as 

suspeitas de casos, bem como o comportamento de grupos relacionados ao uso dos serviços de saúde, 

a evolução dos sintomas, as ações de isolamento, etc. 

Portanto, os objetivos da estratégia são: 

- fazer um primeiro atendimento das pessoas à distância, evitando que elas busquem, 

desnecessariamente, um serviço de saúde inadequado para seu caso, reduzindo tanto deslocamentos 

como contaminações nesse percurso; 

- acompanhar e monitorar pessoas com sintomas e em isolamento domiciliar; 

- permitir a localização geográfica de grupos de pessoas para planejar melhor o atendimento e 

organização dos serviços de saúde de referência que fazem parte da linha de cuidados da COVID-19; 

- apoiar a análise da comportamento das pessoas e da pandemia no território e as intervenções de 

saúde pública. 

Para atender a estes propósitos, foi identificado o Monitora Covid19, um aplicativo desenvolvido, 

oferecido e mantido pela empresa Novetech. 

A solução foi desenvolvida para monitorar casos de isolamento domiciliar. Depois de uma análise das 

equipes técnicas de saúde e de TI, foi feito um diálogo com a empresa. O projeto em construção foi 

apresentado a eles, que se interessaram em participar, desenvolvendo uma solução especifica para o 

projeto, adequando o aplicativo aos objetivos, funcionalidades e protocolos propostos e utilizados na 

estratégia da FESF-SUS, e sem qualquer custo. 

Com o aceite, foram celebrados um convênio de cooperação técnica entre a FESF, a Novetech e a Core 

(parceiro tecnológico da IPES), para uso do App Monitora COVID-19 e integração à Plataforma; um 

aditivo ao Convênio entre a Secretaria de Ciência Tecnologia e inovação (SECTI) do Estado da Bahia e 

a FESF (onde se insere o Plano de Trabalho), autorizando e normatizando ouso do App pelo Governo 

do Estado; e um Termo de Cooperação com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável 

do Nordeste. 

1.3 Caracterização Sintética do Projeto 

Trata-se de um Acordo de Cooperação Técnico-Científica, entre os Participes, com vistas a viabilizar a 

utilização de aplicativo, denominado — MONITORA COVID-19 - para apoiar as atividades da força tarefa 

de controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia e demais estados membros do Consórcio 

Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CIDSNE), viabilizando: 

provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de agravos e 

promoção da saúde a serem adotadas pela população; 

canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 
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coleta de informação sobre o estado clinico dos cidadãos, para melhor orientação de como proceder 

em cada caso, e armazenamento destas informações no registro eletrônico de saúde (RES) da 

Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES); 

capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta; 

absorção e transferência de tecnologia para o SUS. 

2. METAS CONTRATUALIZADAS 

As seguintes metas foram pactuadas no Acordo de Cooperação Técnico-Científica: 

I — Customização do Aplicativo Monitora COVID-19 para atender aos requisitos definidos pelo Governo 

do Estado da Bahia e demais estados membros do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste (CIDSNE); 

II — Disponibilização do Aplicativo Monitora COVID-19 à população baiana e nordestina; 

III - Customização da Ferramenta para Retaguarda Clinica do Aplicativo Monitora COVID-19; 

IV — Conformação e treinamento de equipe de profissionais de saúde para atendimento à distância 

dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19; 

V — Atendimento clínico à distância dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19; 

Vi — Armazenamento das Informações coletadas por meio do Monitora COVID-19 no registro 

eletrônico de saúde (RES) da Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES); 

VII — Divulgação do Aplicativo Monitora COVID-19 no estado da Bahia e demais estados membros do 

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CIDSNE). 
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3. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

3.1 Customização do Aplicativo Monitora COVID-I9 para atender aos requisitas definidos 

pelo Governo do Estado da Bahia e demais estados membros do Consórcio Interestadual de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Cl DSNE); 

O APP foi customizado durante o mês de março e disponibIlizado para uso no dia 08 de abril de 2020, 

quando iniciou o atendimento pela equipe de retaguarda clinica. Vale ressaltar que, a partir da 

utilização do APP, tem sido constante o processo de customização, com vistas a qualificar o App e 

adaptá-lo aos novos requisitos oriundos da evolução da pandemia. Na total, foram disponibilizadas 

mais de 30 versões do aplicativo, decorrentes do constante processo de melhoria. 

3.2 Oisonnibilização do Aplicativo Monitora COVID-19 à população baiana e nordestina; 

No período de 08/04/2020 a 31/12/2020 foram cadastrados no APP Monitora COVID-19 um total de 

86.169 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e nove) usuários na região nordeste. 

A partir dos sintomas e comorbidades sinalizados pelos usuários através do preenchimento de 

formulário disponibilizado pelo Aplicativo, este classifica os usuários em cores, conforme descrito no 
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quadro 1 a seguir. Estas cores irão apoiar a equipe da retaguarda clinica na condução dos 

atendimentos. 

QUAD O 1- Descrição das cores da classificação de risco utilizadas pelo aplicativo, para conduzir a equipe de 
retaguarda 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

le, 
Sintomatologia grave ou agravando 

O 
Sintomático LEVE COM comorhidades 

OU 
> 60 anos 

(9 
Sintomático LEVESEM comorbldades 

OU 
< 60 anos 

1110 
ASSINTOMATic0 

OU 
Usuários que não apresentam sintomas característicos da Infecção por 

coronavirus 
OU 

em melhora dos sintomas anteriormente apresentados OU sem 
atualização dos sintomas NO APP HÁ MAIS DE 72 HORAS 

No Quadro?, abaixo, pode-se observar também o número de usuários cadastrados em cada estado, 

por classificação de cor. 

QUADRO 2 - Número de usuários cadastrados/ Região Nordeste, por classitic ção de cor 

Grau de 

Risco 

AL BA CE MA PB PE PI ' 	RN SE 

Cinza 110 9521 440 3649 2276 2374 2555 463 2777 

Verde 395 20099 1023 2316 10738 2032 3490 1139 11122 

Amarelo 163 17 615 285 226 1067 2231 408 7 

Laranja 74 17 293 77 16 609 1088 227 3 

Vermelho 50 5 304 132 7 580 961 182 6 
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24191 13915 

 

TOTAL 792 29659 2675 6459 13263 6662 10325 86169 

           

Disponível em www.monitoracovid19.com.br. Acesso em 16.02.21 às 14:30 

No Quadro 2, observa-se um maior número de usuários cadastrados como VERDE, em um total de 

52.354 usuários, os quais, conforme Quadro 1, são cidadãos assintomáticos ou que não apresentam 

sintomas característicos da Infecção por coronavirus ou em melhora dos sintomas anteriormente 

apresentados ou sem atualização dos sintomas no APP ha mais de 72h. Este número corresponde a 

60,76% do total de usuários cadastrados. 

3.3 Customização da Ferramenta para Retaguarda Clinica do Aplicativo Monitora COVID-19; 

A primeira versão da ferramenta para retaguarda clínica foi customlzada durante o mês de março 20 

e disponibilizada para uso no mês de abriI.20. A partir de então, visando a qualificação do processo de 

atendimento ao usuário, têm sido continuas as atividades de melhoria desta ferramenta, sempre a 

partir da experiência de uso de gestores e atendentes. 

Atendimento MONITOPA 

31,f Pessoais 	 mPnámerttos 

Sal 

xnliarue 

III 

r'recn ,e4m.S1)..1,4 
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3.4 Conformação e treinamento de equipe de profissionais de saúde para atendimento à 

distância dos usuários do Aplicativo Monitora COVID-19; 

O Aplicativo Monitora COVID-19 foi customizado e disponibilizado para uso em todo Brasil. Os estados 

da Bania, Sergipe, Paraíba, Maranhão e Piauí, com o intuito de potencializar o uso da ferramenta, 

optaram por estruturar equipe de retaguarda clínica para realizar o atendimento aos usuários 

sintomáticos do App. Os atendentes destes estados foram treinados e capacitados para realizar o 

atendimento à distância através da plataforma. Para Isto, alem de reuniões virtuais para apresentação 

da ferramenta de atendimento clinico, foi elaborado e disponibilizado um roteiro de atendimento, com 

o intuito de padronizar o processo de trabalho e orientar as equipes. Este roteiro foi atualizado por 

cada Estado, conforme suas especifi cidades e à medida em que avançavam os conhecimentos e 

procedimentos para o combate à COVID-19, e está estruturado em: 

Procedimentos para atendimento na plataforma; 

Orientações para abordagem mais ampliada no tele atendimento (primeiros cuidados 

psicológicos); 

Orientações gerais e especificas (exercício, nutricionais, higiene, isolamento, benefícios 

sociais e fluxos de encaminhamento e atualizações de normas técnicas). 

Ao todo, foram treinados mais de 800 (oitocentos) profissionais de saúde, que foram responsáveis pela 

realização, no período de 08 de abril a 31 de dezembro de 2020, de um total de 182.274 (cento e 

oitenta e dois mil duzentos e setenta e quatro) atendimentos em toda a região Nordeste. 
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Atendimentos realizados pelo APP Monitora COVID-19 

No período de 08 de abril a 31 de dezembro de 2020, foram realizados uru total de 182.274 (cento e 

oitenta e dois mil duzentos e setenta e quatro) atendimentos em toda a região Nordeste, conforme o 

quadro 3. 

QUADRO 3 - Número de atendimentos realizados/ estado da Região Nordeste 

Estado abr Mal jun . 	Jul.., Ago set out nov dez TOTAL 

ALAGOAS O O O O 0 144 O 0 O 144 

RAMA 1528 8988 17188 11041 8671 4745 3299 3725 7001 66186 

CEARÁ 0 O O O O O O 0 O C3 

MARANHÃO 4 10277 14146 4471 417 182 95 244 271 30107 

PARAÍBA O 2647 6063 8272 4054 1458 836 1169 476 24975 

PERNAMBUCO O O O 477 105 44 27 84 50 787 

PIAUÍ 448 1700 1408 1120 333 O O O O 5009 

RIO GRANDE 
DO NORTE O 0 O O O O O O O O 

SERGIPE 11 7078 14919 14495 8457 3050 1616 1428 4008 55066 

TOTAL 1991 30690 53724 39880 22037 9623 5873 6650 11806 182274 

Fonte: Disponível em www.monitoracovId19.com  br. Acesso em 16.02.21 às 14:30 

Observa-se um maior número de atendimentos no más de junho e um decréscimo deste número a 

partir da mês de julho, com queda acentuada em setembro e menor número de atendimentos no mês 

de outubro. Esta queda está relacionada ao menor número de usuários sintomáticos cadastrados no 

app, o que sugere que neste período também houve um menor número de usuários contaminados 

pela COVID-19. Observa-se, também, que no mês de dezembro há um aumento no número de 

atendimentos, quando comparado ao mês de novembro. 

O estado da Bahia foi o que mals realizou atendimentos, um total de 66.186 (sessenta e seis mil cento 

e oitenta e seis), seguido do estado do Sergipe, o qual realizou 55.066 (cinquenta e cinco mil e sessenta 
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e seis) atendimentos, praticamente no mesmo período: de abril a dezembro de 2020. Vale ressaltar 

que a Bahia iniciou o atendimento em 08/04/2020 e Sergipe Iniciou em 28/04/20. 

No Quadro 4, a seguir, pode-se observar a média de atendimento/dia por mês destes dois estados. 

QUADRO 4 - Média de atendimento dia nos estados da Bahia e Sergipe 

Estado abr * Mai jun Jul Ago sei Out nov Dez TOTAL 

N Atendimentos/mês 

BA 1528 8988 17188 11041 8671 4745 3299 3725 7001 66186 

SE 11 7078 14919 14499 8457 3050 1616 1428 4008 55066 

Média de atendimento/dia por mês 

BA 69 290 573 356 280 158 106 124 226 248 

SE 4 228 497 468 273 102 52 48 129 222 

OBS: *BA: Início do atendimento em 08.04 e SE em 28.04. Fonte: Disponfvel em www.monitoracovid19.combr. 

Acesso em 16.02.21 às 14:30 

Gráfico 01: N2  Atendimentos/BA 
	

Gráfico 02: N2  Atendimentos/SE 

II 11 1 

os 01:15 
1615 1‘71 

'um 
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Fonte: Disponível em www.monftoracovId19.com.br. Acesso em 16.02.21 as 14:30 

Gráfico 03: N2  Atendimentos/Região Nordeste 

Fonte: Disponível em www.monitoracovid19.comár. Acesso em 16.02.21 às 14:30 
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3.É Armazenamento das informações coletadas por meio do Monitora COVID-19 no registro 

eletrônico de saúde (RES) da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES) 

Em Julho.20 foi realizada aplicação de analytics, disponibillzando dados para exploração analítica do 

APP MONITORA COVID-19 e a Sala de Situação do Consórcio Nordeste, ambos já conectados 

plataforma. Destaca-se que no mês de Junho de 2020 foi criada infraestrutura de recebimento de 

arquivos CAL, e-SUS AS VE e arquivos de informação nào estruturada, como do APP Monitora COVID-

19. Com  a implantação dos conectores da plataforma, foi dado início ao processo de carga de 

Informações dos pacientes e RES correspondentes na plataforma, que até Junho de 2020 acumulavam 

cerca de 600.000 pacientes incluídos e 750.000 registros clínicos correspondentes. 

No mês de julho.20 a plataforma tecnológica estava implantada, disponível para uso e para aplicação; 

Aplicativo do Cidadão disponível, utilizado para fornecer gestão de consentimento e acesso a 

informações armazenadas no RES aos cidadãos/pacientes; Aplicativo Clínico (Portal Clinico) disponível, 

utilizado por profissionais de saúde para acesso a informações armazenadas no RES, com conectares 

implantados e preparados para receber dados do e-SUS AS, e-SUS VE, GAL e dados do resumo de 

atendimento clínico, resultado de exame, sumário de alta hospitalar. 

Em 27/10/2020, foi apresentada a última prova de conceito da encomenda tecnológica, demonstrando 

o alcance integral dos resultados da encomenda tecnológica. A última versão do aplicativa está 

disponível também na Apple Store. Foi destacado na apresentação que o Aplicativo precisou sofrer 

algumas adaptações para alcançar o nível de conformidade exigida pela Apple Store (exigência de 

supressão da funcionalidade de ChatBot que tratava do assunto COVID-19). 

3.7 Divulgação do Aplicativo Monitora COVID-19 no estado da Bahia e demais estados 

membros do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 

(CIDSNE) 

No dia 09.04 foi publicada a primeira peça de divolgaedo do Aplicativo Monitoro COVID-19 nas redes 

SOCUUS, através do Instograni do Fab: 
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Na dia 11.04 foi gravado um vídeo, com a locução realizada pela FE5F-5115: 

'M ESTÁ DISPONÍVEL O MONITORA COVID-19. A Play Store Google já disponibiliza (para sistema 

Android) importante ferramenta estratégica desenvolvida pela FESF-SUS, em parceria como Governo 

da Bania, nessa grande encomenda tecnológica que envolveu também outras entidades e agentes 

privados no âmbito da Tecnologia da Informação (TI). Baixe grátis e ajude você também nessa luta que 

é de todos! Está com sintomas ou conhece alguém que pode estar com coronavIrus? É fácil tirar essas 

dúvidas e receber a cuidado necessário. O Governo do Estado lançou o aplkatIvo Monitora Covid-19. 

Ao baixar o app e responder algumas perguntas, você recebe um pré-diagnóstico e um médico poderá 

te ligar. A ferramenta está disponível paro Androld e você precisa buscar por "monitoracovid" na sua 

loja de aplicativos e baixar. É a Bahia na luta contra o CoronavIrus". 

Neste período, o APP estava disponível apenas na loja Android. O APP foi disponibilizado na loja 105 

em 08.05.20.0 vídeo foi divulgado pelo governo do estado da Bahia. 

Assistir vídeo através do link:  https://www,youtube.com/wdtch?VtCZZm72M  gY&feature=youlute 
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A FESF-SUS ainda participou de Lives, com divulgação do App Monitora COVID-19. 

No dia 29.05 a FEST lançou um site wwwfesfsas.hu.gov.bilcovid19 
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A Fundação Estadual de Saúde do Sergipe (FUNESA) também criou link exclusivo para disponibillzar 

Informações sobre o coronavirus e divulgar Aplicativo Monitora COVID-19, em slte da Fundação, Link: 

https:fiwww.funesa.se govIr 
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Viabilizada suaves do Consórcio Nordeste, o serviço é promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e 
operadonalizado pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa). por melo do Telessaúde Sergipe, em parceria com a 
Untversidade Federal de Sergipe (UFS). 
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O estado do Maranhão também utilizou o sita do estado para divulgar o Aplicativo Monitora COVID-

19. Confira o link: https://www.ma.gov.brkeenciadenabciasntag=cansorcio-nordeste 
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CONSÓRCIO NORDESTE 

Vídeo: Lançado o aplicativo Monitora Covid-19 

  

O aplicatvo Monitora Co,. idd? permite dzeno 1 mentz remoto e 

ouv lia no acompanhamento de pessoas infectadas pelo 

toronaveus. Também é passivo' receber orientações e dicas de 

prevenção MONITORA 

   

 

COVID-19 
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Governo do Maranhão e Consórcio Nordeste 
Lançam aplicativo para monitorar casos da 
Covld-19 

:rodantes terão a retaguaroa de profissionais de saúde que vão 

fazer a orientação e acompanhamento dos casos 
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No dia 2R()t o FESF lançou um Card do série "Você Sabia?" 
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No dia 10.07 foi lançado um vídeo da série "Minuto FESF". Assistir vídeo através do link: 

https://wwwinstagram.com/p/CCeXHInITcf/?utm  source=ig web COPV link 

Flair-SLISa. lartignelt Imanta n• 
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COPy 

No dia 1907. aconteceu a Live Nordeste pela vida, reunindo grandes nomes da música contra a COVID-

19. O evento foi uma iniciativa do Projeto Mandacaru, rede de estudantes, professores, cientistas, 

profissionais da área da saúde, exatas ou humanas que trabalha de maneira voluntária no 

enfrentamento do novo coronavirus. A rede é coordenada pelo Comitê Cientifico do Consórcio 

Nordeste, que temo neurodentista Miguel Nicolells e o físico Sérgio Rezende. Durante o evento a atriz 

Patricia Pilar e o ator Lázaro Ramos orientavam os telespectadores sobre o uso e funcionalidades do 

App Monitora COVID-19. 

A live foi transmitida através dos canais: 

Instagram @proimandacant 

Facebook facebook.com/projemandacaru  

Twitter @projmandacaru 

YouTube youtube.com/ProjetoMandacaru  

No dia 23.09 foi organizado pelo Consórcio Nordeste um evento para apresentação de Experiências 

com uso da IPES e APP Monitora COVID-19 - integração de informações em saúde e rastreamento da 

COVID-19 nos estados do Nordeste. 
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Programação do evento: 

Abertura Carlos Gabas - Sec. Executivo do Consórcio Nordeste 

Carlos Lula - Presidente do Conass 

Carlos Trindade - Diretor Geral da FESF-SUS 

Apresentações: IPeS e Monitora COVID-19 Estágio Atual e Perspectivas HEIDER AURÉLIO PINTO - 

(integrante do Comitê Cientifico do Nordeste) 

Relato de experiências: Integração de Serviços e Sistemas de Informação em Saúde à iPeS 

(Pernambuco e Maranhão) 

Uso do App Monitora COVID-19 no combate à Pandemia (Paraíba, Piau( e Sergipe). 

Expenéncias de uso 112eS e app Monitora 
COVID 
Expenkoeun de uso PeS coe Monevara COVID 
~betam 

https://yOutubefrW9vObb-SCf0  

Vale ainda destacar que durante este período a FESF também elaborou tutoriaIs de orientação ao 

cidadão sobre o uso e funcionalidade do App Monitora COVID-19. 
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4. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM O PROJETO 

A execução do Projeto "Desenvolvimento e aprimoramento de aplicativo Monitora COVID-19 para 

apoiar as atividades da força tarefa de controle da COVID-19, no âmbito do estado da Bahia e demais 

estados membros do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CIDSN E)", 

possibilitou o alcance dos seguintes benefícios: 

Oferta de Informações qualificadas de saúde à sociedade: Além das informações ofertadas 

automaticamente pelo APP, também houve interação entre os profissionais da retaguarda clínica e 

usuários sintomáticos, através de mensagem e ligações telefônicas, com oferta de informações 

qualificadas e direcionadas a cada usuário, de acordo com o estado clinico relatado por eles. Esta 

interação também possibilitou a criação de vinculo entre o usuário e equipe de retaguarda clinica do 

APP Monitora COVID-19. As Informações do Monitora também apoiaram a orientação aos governos 

quanto à evolução da pandemia nos territórios. 

Orientação aos usuários sobre medidas de autocuidado, reforçando a necessidade de Isolamento 

social: estas orientações foram ofertadas através de mensagens e ligações telefônicas, possibilitando 

a criação de vínculo entre a equipe e o usuário, sendo estabelecida uma relação de confiança. Os 

usuários eram orientados a sinalizarem, quando necessário, no APP que estavam em isolamento social 

para melhor acompanhamento da equipe. Através de um questionário, pelo APP, o usuário pôde 

sinalizar se havia saido da residência nas últimas 24h e se havia procurado algum serviço médico, o 

que apoiou no monitoramento e acompanhamento realizado pela equipe. Ficou evidente que a 

produção de informação de qualidade e a educação da população para o autocuidado foram recursos 

fundamentais para o enfrentamento da COVID-19. 

Orientação aos usuários, de acordo com a necessidade, sobre a busca ao serviço de saúde, para 

tratamento da COVID-19, qualificando a demanda aos serviços de saúde: a partir do quadro clinico 

sinalizado pelo usuário, através do APP ou da ligação, a equipe orientava a necessidade da busca pelo 

serviço de saúde, quando necessário, evitando deslocamentos desnecessários e consequentemente, 

riscos de contágio nestes percursos. Em alguns municípios os usuários contavam com a Indicação do 

serviço de saúde mais próxima da residência. 

Redução de idas desnecessárias aos serviços de saúde, diminuindo o contágio de usuários e 

trabalhadores da saúde, e a sobrecarga dos serviços de saúde: conforme relatado anteriormente no 

benefício nó 03, a partir das orientações da equipe da retaguarda clinica, houve redução das idas 

desnecessárias dos usuários aos serviços de saúde, pois o atendimento era realizado por uma equipe 

multiprofissional de forma remota. 

Potenciallzação do uso da IPES, integrando os registros das atendimentos na plataforma ao RES: foi 

possível conectar os dados do App à !IDES, integrando estas informações aos demais dados oriundos 

de outros serviços de saúde, criando o Registro Eletrônico de Saúde. Estes dados foram compartilhados 

com a Sala de situação e controle do Consócio Nordeste, permitindo que os dados do APP fossem 



FESESUS 
analisados por uma equipe cientifica da Sala de situação e controle, para fins epIdemiologicos e de 

apoio à adoção de estratégias para enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

Avanço do uso eficiente de tecnologias de Informação e comunicação nos processos de gestão e de 

cuidado do Sistema Único de Saúde: por conta do projeto mais aplicações nessa área foram 

desenvolvidas no sistema, como citado anteriormente no beneficio 05, com a conexão da sala de 

situação e controle do Consórcio Nordeste à IPES, o que possibilitou melhor acompanhamento e 

monitoramento dos casos informados no APP, alem de permitir o georreferenciamento dos casos 

suspeitos e apoiar a gestão na tomada de decisões mais assertivas, 

Melhoria da Imagem do SUS na sociedade: através deste serviço o usuário foi atendido remotamente, 

sendo orientado de acordo com seu estado clinico, o que evitou a busca desnecessária por serviço de 

saúde, garantindo maior segurança ao usuário e reduzindo o risco de contaminação, 

consequentemente, favorecendo a imagem do SUS na sociedade. O APP foi dIsponibilizado para todo 

o Brasil, com ampla divulgação na rede nacional, reafirmando a importância do uso das TiCs para 

qualificação da atenção à saúde no SUS. 

Consolidação da imagem da FESF como instituição produtora de Inovação para o SUS, na Bahia e no 

Nordeste: através da iniciativa da Fundação em desenvolver e disponibilizar o APP Monitora COVID-

19 para a Bahia e demais Estados do Nordeste e através da parceria que a FESF estabeleceu com os 

demais atores envolvidos no projeto, permitiu que a FESF ocupasse importantes espaços de discussão 

para enfrentamento da pandemia, oportunizando a apresentação desta Instituição como produtora 

de inovação para o SUS. Além disso, a marca da FESF ficou disponível em um APP que foi baixado por 

milhares de pessoas em todo Brasil. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme atividades descritas neste relatório, percebe-se que a ciência, tecnologia e inovação são 

partes essenciais para o fortalecimento e desenvolvimento dos sistemas públicos de saúde e que o 

Aplicativo Monitora COVID-19 e uma importante ferramenta auxiliar no combate à COVID-19, 

apoiando o governo do Estado da Bahla, demais governos da Região Nordeste, Consórcio Interestadual 

de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste e sociedade civil no enfrentamento da pandemia do 

novo coronavírus (Covid19). 

José Santos Souza Sartana 
Matricula: 

Secretário Executivo/ FESF-SUS 
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