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 Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

ATO ADMINISTRATIVO nº 241/2021 

 

CONSIDERANDO que a FESF é uma instituição pública interfederada com larga experiência na 

proposição, construção, execução de programas, projetos, serviços e tecnologias, com governança e 

gestão compartilhadas com o poder público, constituindo-se, ela própria, numa tecnologia de gestão 

com características jurídico-administrativa de consórcio; 

 

CONSIDERANDO que o uso inteligente e eficiente de informações em saúde permite avançar em 

diversas dimensões da ação pública, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, com ganhos 

significativos de produtividade, eficiência e efetividade, fomentando um ambiente de desenvolvimento 

de novos serviços e soluções para o setor da saúde, promovendo importantes avanços na produção de 

conhecimentos e desenvolvimento de novas tecnologias; 

CONSIDERANDO o desenvolvimento de estudos, por parte da FESF-SUS, que fomenta um ecossistema 

de inovação com o propósito de viabilizar o desenvolvimento e a oferta de soluções que contribuam 

para a melhoria dos serviços de saúde e da qualidade de vida dos cidadãos; 

CONSIDERANDO as ações apresentadas pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) na busca 

de promover estratégia e solução que, uma vez desenvolvida, permitam implantar modelo de gestão 

da informação que qualifique a tomada de decisão pelos 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; 

CONSIDERANDO os resultados do chamamento público para prospecção de estratégias e soluções para 

o desenvolvimento tecnológico na área da saúde, bem assim o resultado das negociações no processo 

de encomenda tecnológica; 

CONSIDERANDO o Contrato de Encomenda Tecnológica nº 01/2019, celebrado 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 
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tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda, 

que deu origem à Plataforma Eletrônica da Saúde, ou simplesmente iPES; 

CONSIDERANDO a iPES, plataforma tecnológica que disponibiliza serviços de Registro Eletrônico de 

Saúde (RES) longitudinal, serviço de informações clínicas identificadas que agrega e compartilha 

informações de saúde dos indivíduos de/para diferentes sistemas e serviços de saúde, com modelos de 

informação padronizados e consensuais, produto da Encomenda Tecnológica 01/2019;   

CONSIDERANDO a pandemia da COVID-19, que demandou rápida resposta do poder público no seu 

combate e, com isso, acelerou as entregas previstas Contrato de Encomenda Tecnológica supracitado; 

CONSIDERANDO o Convênio de Cooperação Técnica nº 02/2020 celebrado entre a FESF e o Consórcio 

Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, CIDSNE, que define a participação do 

Consórcio, na condição de parceiro público e em conjunto com a FESF, no desenvolvimento da 

Plataforma Eletrônica da Saúde (IPES); 

CONSIDERANDO a adesão dos 09 (nove) estados do nordeste ao convênio de cooperação supracitado, 

e a indicação, por estes estados, de municípios de seu território para participação no projeto IPES; 

CONSIDERANDO a importância do papel desempenhado pela iPES no combate à COVID-19, mesmo 

ainda em estágio piloto de implantação, e o potencial desta plataforma para integrar as informações 

clínicas e gerenciais produzidas pelos diversos serviços de saúde e sistemas de informação e que as 

informações produzidas pela iPES são de grande valia para a formulação e o desenvolvimento de 

políticas públicas pelo Consórcio e seus estados membros; 

 

CONSIDERANDO  o 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 02/2020, celebrado entre 

o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste e a FESF-SUS, tendo com objeto a 

conjugação de esforços compartilhados para aperfeiçoamento da iPES visando implantar solução para 

apoio à gestão do programa de vacinação contra a COVID-19; a conexão, a interoperação e integração 

de dados, informações e sistemas de informação; além do desenvolvimento de modelos de informação, 

funcionalidades e soluções. 

 

CONSIDERANDO o iminente início da exploração dos ativos de inovação definida no ACORDO 01/2021, 

resultante do engajamento e contratação da FESF pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste, que prevê a implantação e operação da iPES, em estados e municípios 
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interessados nos serviços da iPES, requerendo, portanto, a execução de serviços técnicos especializados 

voltados para operação, implantação, manutenção, desenvolvimento, aperfeiçoamento e evolução da 

iPES no contexto de serviços tecnológicos da iPES contratados junto a FESF para uso pelos estados e 

municípios interessados; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar, de forma sistemática, o processo de implantação da iPES, os 

resultados e benefícios obtidos, bem como as necessidades de melhoria para otimização do uso e do 

desempenho da plataforma; 

 
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Projeto “Avaliação da implantação da Plataforma Eletrônica da Saúde – iPES, nos 
termos previstos no 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 02/2020, celebrado 
entre a FESF e o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CIDSNE)”. 
 
Art. 2.º - O inteiro teor do REFERIDO Projeto compõe o Anexo I deste Ato Administrativo, dele fazendo 
parte indissociável. 
 
Art. 3.º - Esse Ato Administrativo entra em vigor na data da sua assinatura. 
 
Art. 4.º - Revogam-se as disposições contrárias. 
 

Salvador - Bahia, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Ricardo Luiz Dias Mendonça 

 Diretor Geral 

 


