
CONTRATO DE LICENCA DE USO TEMPORARIA, ATUALIZACAO E SUPORTE 
TECNICO DE SOFTWARE 

(PARCEIRO) 

Pelo presente instrumento particular de contrato, so partes: 

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INF0RMAcA0 LTDA., pessoa jurIdica de direito privado, 
inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas sob n2  01.950.338/0001-77, corn sede na Rua 2 
de Setembro, 1944, bairro Itoupava Norte, CEP: 89.052-004, Blumenau - Santa Catarina, doravante 
denominada PHILIPS, legItima proprietria e desenvolvedora do software, objeto da presente Iicença de 
uso, registrado INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob nümero: 826.398.480 - TASY. 

GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA ME, estabelecida a Rua Prof@ Antonia 
Reginato Vianna, 20 - Capão da lmbuia, CEP 82.810.300, Curitiba - PR, CNPJ n.2  05.384.944/0001-23 
tnscriçào Estadual Isento, neste ato representada por Dec10 Ferreira Gusso doravante denominada 
PARCEIRO, empresa devidamente CREDENCIADA e AUTORIZADA e corn pessoal treinado para 
comercializar o software de propriedade da PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE 
INF0RMAcA0 LTDA. 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, estabelecido(a) a Rua 
Avelino de Faria, ng 200, CEP: 75.901-140 - Rio Verde - GO, CNPJ n.9  18.176.322/0001-51, Inscricão 
Estadual isenta, neste ato representado (a) por Eduardo Pereira Ribeiro doravante denominado CLIENTE. 

As Partes declaram, para todos as fins, que estâo regularmente representadas e que as pessoas que assinam 0 
presente instrumento tern poderes para assumir as obrigacöes ora pactuadas. 

Tendo em vista que o SISTEMA, objeto do presente contrato, já está devidarnente implantado e opera plenamente 
no ambiente operacional (plataforma de hardware/software) do CLIENTE conforme contrato firmado em 
10/08/2011, acordam as partes que não haverá a necessidade de nova impIantaço do mesmo no ambiente 
operacional CLIENTE. Ante tat fato, todas as cláusulas estipuladas no presente instrumento que fazem referenciam a 
implantacão, devem ser interpretadas coma cumpridas por parte da PHILIPS. 

1. OBJETO DO CONTRATO 

1.1. 0 presente contrato tern por objetos: 

1.1.1. Ceder ao CLIENTE, por prazo determinado, a Iicenca de uso do TASY - Sistema de Gestäo Hospitalar, 
conforme especificacao no ANEXO "B" deste contrato, doravante denominado, simplesmente, "SISTEMA", 
produto licenciado, ou "SOFTWARE". 

1.1.2. Os serviços de imptantacao, treinarnento, atualizacào e suporte técnico para o referido SISTEMA. 

1.2. 0 SOFTWARE, objeto deste contrato, nâo é, em hipótese alguma, vendido ao CLIENTE, mas, sim, licenciado para 
uso por tempo determinado, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser prorrogado por prazo 
indeterrninado e nas mesmas condicOes pactuadas, devidamente atualizadas monetariamente. 

1.2.1. Sua propriedade não será transferida a quem quer que seja sem o consentimento prévio, expresso par 
escrito, especIfico e autorizado da PHILIPS. 
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1.3. A licenca de uso temporária concedida neste contrato dá ao CLIENTE o direito não exclusivo e in 
usar o SISTEMA unicamente para processamento do seus dados ou do seus clientes em computaaores ae sua 
propriedade e dentro de suas dependências, conforme especificado neste contrato, em instalacão corn limite de ate 
10 (dez) estaçöes. 

2. ANEXOS AO CONTRATO 

2.1. Fazem parte deste contrato, integrando-o para todos os fins de direito os seguintes anexos: 

• ANEXO A: Condicöes Comerciais 
• ANEXO B: Especificacöes do Sistema 
• ANEXO C: Termo de Privacidade e Processamento de Dados 

3. PRECOS E CONDICOES DE PAGAMENTO 

3.1. Pela execucão dos objetos do presente contrato, elencados na clusula 1.1 acima, o CLIENTE pagará os valores 
dispostos no ANEXO "A", itens 2.1 e 2.2, ao presente instrumento, e demais condicöes comerciais, nos prazos 
estabelecidos no ANEXO "A". 

3.2. 0 PARCEIRO implantará o SISTEMA no equipamento designado pelo CLIENTE, fornecendo o treinmento 
necessário corn custos por hora/homem conforme ANEXO "A", acrescidos de despesas de locomocão, estadia e 
alimentação. 

3.3. Sempre que for solicitado interveniência da PHILIPS serâo cobradas as taxas e reembolsos de despesas conforme 
tabela em vigor, bern como valor homem/hora conforme ANEXO "A". 	- 

3.4. Os valores constantes no ANEXO "A", estão expressos em REAlS (R$) e serão reajustados anualmente de acordo 
corn a variaçäo positiva do INPC-IBGE verificado no perlodo, de acordo corn a legislacâo vigente. 

3.4.1. Os valores hornem/hora técnicas e licencas futuras serão reajustados de acordo corn a polltica 
comercial vigente a época de sua execucão. 

3.5. Na hipótese de o CLIENTE não honrar corn os pagamentos devidos nos prazos aqui estipulados, haverá a 
incidência de juros de mora de 2% (dois por cento) ao rnês, alérn de rnulta equivalente a 10% (dez por cento), ambos 
sobre qualquer valor sob este Contrato nâo pago ternpestivamente, além do reembolso de custas judiciais, despesas 
de cobranca e honorários advocatIcios, calculados a razâo de 20% (vinte por cento) do valor dos débitos. 
Adicionalrnente, ocorrendo atraso no pagamento de qualquer irnportância ajustada no presente instrumento por 
prazo superior a 30 (trinta) dias, os serviços de suporte e atualizaco sero suspensos automaticamente ate que as 
pendências financeiras sejam regularizadas. 

3.6. Caso ocorra resciso contratual por inadimplemento das obrigaçöes por parte do CLIENTE, sornente será 
reativado o contrato de atualização e suporte mensal, após o pagamento de todas as parcelas rnensais e valores em 
atraso, de todo o perIodo em que o CLIENTE perrnaneceu corn o prograrna de software, devidarnente corrigidos corn 
juros acirna estipulados e correção monetária pela variação positiva do INPC-IBGE verificado durante o perIodo de 
inadimpléncia. 

3.7. Declara o CLIENTE que, nos casos em que o SISTEMA permitir que seja ultrapassada a quantidade contratada 
(por exernplo, limites no nórnero de usuários, estaçöes, etc.), será o CLIENTE responsável pela aquisição irnediata da 
quantidade adicional utilizada. 0 CLIENTE declara ainda que, para qualquer mês que no cumprir a obrigacäo 
declarada de adquirir prontamente a quantidade adicional utilizada, a PHILIPS poderá cobrar, mediante faturamento 
corn 30 (trinta) dias de antecedência, além das remuneracöes da quantidade adicional, remuneraçäo de utilizacào 
de excesso para os Servicos equivalente a 10% da remuneraco para a quantidade adicional do mês em que o uso 
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excessivo ocorreu. Outrossim, quanto a quantidade adicional de usuários concorrentes, a PHILIPS ela 
ao contrato. 

4. IMPLANTACAO 

4.1. 0 SISTEMA será fornecido pela PHILIPS e implantado pelo PARCEIRO no ambiente operacional (plataforma de 
hardware/software) requerido, conforme especificado no ANEW "B" deste contrato. 

4.2. No caso do CLIENTE necessitar de treinamento adicional, este será fornecido em data a ser definida pelo 
DISTRUBUIDOR, ou pela PHILIPS em conjunto corn o CLIENTE. 

4.3. As solicitaçöes do CLIENTE, devem ser feitas por escrito e aprovadas por pessoa competente da PHILIPS ou o 
PARCEIRO, previamente a execuçäo das mesmas; as modificaçôes combinadas e/ou solicitadas em reuniOes deverão 
ser formalizadas por escrito pelo CLIENTE e ter aprovacão da PHILIPS antes de sua execuçäo. 

4.4. A formalizaçao de uso do SISTEMA se dará corn a assinatura do DOCUMENTO DE OFICIALIZAcAO DE USO DO 
SISTEMA, que sera assinado pelo CLIENTE em reunio especIfica para tal fim, que estabelece e formaliza o inIcio de 
uso do SISTEMA pelo CLIENTE, ao mesmo tempo em que dá inIcio as responsabilidades da PHILIPS e do PARCEIRO 
em relacão ao SISTEMA. 

4.4.1. E de ciência e concordância do CLIENTE que a entrada em produco do SISTEMA dar-se-á 
exciusivamente mediante autorizacão da equipe técnica da PHILIPS e/ou do PARCEIRO. 

4.5. Deverá o CLIENTE disponibilizar durante a realizacão integral do projeto de implantacâo, urn profissional da area 
de TI., (Tecnologia da lnformacão) para acompanhamento em tempo integral dos trabaihos e em especial dos 
treinamentos ministrados, tendo como objetivo garantir a continuidade do suporte interno durante a vigência do 
presente instrumento. 

4.6. A PHILIPS e o PARCEIRO não se responsabilizam por quaisquer problemas ou prejuIzos que o CLIENTE possa vir 
a sofrer devido a deficiências ou não adaptaçöes do SISTEMA ou não cumprimento de cronogramas e não realizacão 
de tarefas corn as quais a PHILIPS e o PARCEIRO não tenham expressamente concordado e formal e previamente 
a prova do. 

4.7. As Partes convencionam que o documento denominado "Ata de Reunião", elaborado em razão de reunio de 
alinhamento do projeto, devidamente assinado pelas partes, será parte integrante do presente instrumento. 
Outrossim, as Partes declaram ser vedado alegar desconhecimento parcial ou integral do documento firmado. 

5. ATUALIZACAO 

5.1. A atualizacäo por parte da PHILIPS cornpreende: 

5.1.1. Correçäo de falhas do SISTEMA, quando estas acontecerem, podendo, a critério da PHILIPS, limitar-se a 
substituico da cópia corn falhas por uma cOpia corrigida. 

5.1.2. Atualizacão das funcoes existentes nos módulos do SISTEMA, corn relacão as variáveis normalmente 
alteradas por legislacäo, ou quaisquer outras causas externas de caráter e por determinacao governamental, 
deverão ser cornunicadas, pelo CLIENTE, por escrito e em tempo hâbil a PHILIPS, sobre a necessidade de tais 
modificacôes, bern como enviar, juntamente corn a solicitacão, a legislacäo pertinente as atualizacöes, por ele, 
CLIENTE, solicitadas. 

5.1.2.1. Ficam excluIdas das atualizaçöes aqui pactuadas como "ATUALIZAcAO", obrigaçães assumidas pelo 
CLIENTE, que no sejam determinacoes da esfera federal e estadual. Especialrnente quanto as solicitacöes 
de atualizacoes decorrentes de Iegislacão municipal, a PHILIPS se reserva ao direito de avaliar em cada caso 
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concreto, a viabilidade da solicitaçâo do CLIENTE, sendo que, mediante apreseritaço de orcamento prévio, 
definirá quanto a cobranca ou não, bern como o prazo de entrega. 

5.1.3. Atualizaçäo tecnológica do "SISTEMA", fornecendo as novas versôes que venham a ser liberadas, desde 
que contenharn alteracâes, acréscimos de rotina ou meihoria de desempenho, o que näo inclul a passagern de 
urn para outro sistema operacional. 

5.1.4. Liberação de novas versöes corn melhorias e evolucoes relizadas no "SISTEMA", liberadas 
periodicamente, no tratarnento rnais acurado dos assuntos abrangidos pelo "SISTEMA". 

5.2. A interpretaco legal das normas editadas pelo governo e sua implementação no "SISTEMA" objeto desta 
prestacão de serviços, seräo efetuadas corn base no entendimento inajoritário dos usuários da PHILIPS, 
doutrinadores e jurisprudência pátria. lnterpretacöes divergentes por parte do CLIENTE, podero ser 
irnplernentadas, na condico de "desenvolvimento especIfico" e, desde que assuma, o CLIENTE, a responsabilidade 
pelo pagarnento do desenvolvirnento em pauta, apOs a apresentacão, pela PHILIPS, de orcamento prévio. 

5.3. Caso nâo haja tempo hábil para implementar as rnodificacöes legais entre a divulgacâo e o inIclo de vigência das 
mesrnas, a PHILIPS e/ou PARCEIRO indicarão as solucôes alternativas para atender, temporariamente, as exigências 
da nova Lei, ate que os módulos possam ser atualizados. 

5.4. 0 presente contrato não abrange servicos de ATUALIZAcAO de programas especificos, mesmo que o 
desenvolvimento tenha sido feito pela PHILIPS. 

5.5. Todas as versöes liberadas pela PHILIPS, mencionadas acirna, serão'colocadas a disposicão do CLIENTE no site 
indicado pela PHILIPS, sem onus adicional. 

5.5.1. A PHILIPS, zelando pela disponibilidade do SISTEMA durante e/ou após a atualização da verso, salienta 
ao CLIENTE que este, antes de atualizar a verso do SISTEMA na base de produco, faca a atualizaco na sua 
base de testes, objetivando constatar o perfeito funcionamento do SOFTWARE nos módulos 
contratados/implantados. 

5.6. As implernentacoes e/ou alteracães do SISTEMA, que venham a ser sugeridas pelo CLIENTE, serão objeto de 
acertos financeiros a parte, podendo ser incluldas no presente instrumento através de anexos. 

5.7. Quanto aos servicos de atualizaço prestados pela PHILIPS, é obrigacâo do CLIENTE realizar atualizacOes 
periódicas do SISTEMA, de forma que no momento que realizar abertura de chamado poderá estar no máximo h 
duas versôes anteriores a ültima homologada pela PHILIPS. 

6. SUPORTE TECNICO 

6.1. 0 suporte técnico compreende a garantia de esclarecimentos de düvidas, sempre oficializadas através da opção 
"ordem de serviço" do SISTEMA, enviados via e-mail. 0 atendimento para confirmaco de abertura de "ordem de 
servico" e suporte e prestado em dias 6teis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. 

6.1.1. Para a validade do atendimento pelo SUPORTE TECNICO em acordo corn este contrato, o CLIENTE 
devera: 

a) Consultar a PHILIPS sornente através das pessoas que foram treinadas para a utiIizaco do SISTEMA; 
b) Comunicar a PHILIPS, corn detaihes e preciso, a descrição dos problemas ou pendências relativas ao 
SOFTWARE; 
c) Disponibilizar o acesso remoto na base de dados do SISTEMA, sempre que os procedimentos de 
suporte assim 0 exigirem. 



6.2. E imprescindIvel que conste da solicitaçao a descricäo do problerna observado, programas envolvidos, o jlia e 
horário de disponibilidade do equipamento e o norne do responsável pela requisicão do servico. 

6.3. Nos charnados o CLIENTE se cornprometerá a colocar a disposicão, da PHILIPS, os equipamentos, programas e 
arquivos envolvidos no problema, para que o atendirnento possa ser feito corn presteza e eficiência. 

6.4. Na eventual necessidade do acesso a arquivos do CLIENTE para a resolução de algum problema, fica garantido 
por parte da PHILIPS o total sigilo das inforrnacOes neles constantes. 

6.5. Não se compreende como "SUPORTE" e serão cobrados a parte, rnediante orcarnento prévio, os servicos 
consistentes em: 

a) Correçoes de erros provenientes de operaçäo e uso indevido do SISTEMA; 
b) Recuperaçao de arquivos de dados, quando possIvel, provocado por erros de operaco, falhas do 
equipamento, sisterna operacional, instalaçâo elétrica e erros em programas especIficos do CLIENTE; 
c) Servicos de consultoria jurIdica; 
d) Serviços de migraço e conversão de dados de/para outros equipamentos; 
e) Desenvolvirnento de relatórios; 
f) Desenvolvirnento de integracão/interfaceamento corn software(s) e/ou hardware(s) de terceiro(s). 

7. RESPONSABILIDADES 

7.1. Cornpromete-se o CLIENTE a verificar e manter amplo controle sobre os produtos finals gerados pelo SISTEMA, 
informando, de imediato, a PHILIPS, quaisquer falhas ou problemas corn os mesmos. Cornpromete-se a PHILIPS a 
tomar as rnedidas corretivas cabIveis, desde que possiveis, tao logo seja notificada de algum problema constatado 
no SOFTWARE. 

7.2. A PHILIPS e o PARCEIRO não se responsabilizarào pelos resultados produzidos pelo SISTEMA, caso este seja 
afetado por algum tipo de programa externo, ou aqueles normalmente conhecidos como "VIRUS", por falha de 
operacâo ou operação por pessoas nao autorizadas, bern como pelos danos ou prejuIzos decorrentes de decisöes 
administrativas, gerenclais ou cornerciais tomadas corn base nas inforrnacöes fornecidas pelo SISTEMA. 

7.3. Assume-se, para efeito deste contrato, e as partes expressarnente concordam, a existência de urn consenso 
rnundial acerca de nào haver programa de computador totalrnente isento de erros; a luz de tal consenso, na hipótese 
da ocorréncia de qualquer defeito no SOFTWARE objeto deste contrato, a PHILIPS se reserva o direito de ser chamada 
para tentar resolv@-lo antes que Ihe seja atribulda qualquer responsabilidade ou se lhe requeira qualquer 
ressarcirnento ou indenizaçao. 

7.4. A PHILIPS fornecer 1 (UMA) cópia dos arquivos de instalaçao do SISTEMA nos rneios rnagnéticos originals do 
produto contratado, para fins de seguranca ("backup"), corn a finalidade exclusiva de propiciar a recornposiçao do 
conteüdo do meio fIsico original em casos de perda de seus arquivos. 

7.4.1. Os meios magnéticos utilizados como cópias de seguranca ("backup"), deverão conter, 
obrigatoriarnente, uma etiQueta de seguranca, constando o tItubo do produto e respectivo rnódubo 
licenciado, acrescido da inscricão: "cópia de seguranca ("backup") - direitos reservados a PHILIPS". 

7.5. A PHILIPS deverá fornecer ao CLIENTE as atualizacöes e as correçOes dos eventuals erros existente no produto 
licenciado, entre os quals se definem as incorrecöes encontradas entre as especificacöes contidas na docurnentacao 
dos mesmos e a sua operacão. 

7.6. Caber6 ao CLIENTE disponibilizar os recursos materials e humanos necessrios a instalacão do SISTEMA 
licenciado e cooperar efetivamente corn a operacâo de instalaç5o, customizacão, implantacão ou manutencão 
desenvolvida, dentro do horário cornercial da rnesma, na data previarnente ajustada entre as partes. 
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7.6.1. Por recursos materiais entende-se, sern se limitar e principalmente, os equipamentos nece$sários 
para a utilizacào do SISTEMA objeto do contrato, corn seus respectivos softwares previa e devidmente 
configurados. 

7.7. 0 CLIENTE declara sua concordância corn a obrigacâo condicional de realizar a contratacão dos serviços de 
instalacão da base de dados do SISTEMA no banco de dados Oracle, diretarnente de empresas hornologadas pela 
PHILIPS. Qualquer tolerância por parte da PHILIPS relativarnente a condicão estabelecida, será considerada mera 
liberalidade, não gerando direitos e obrigacôes, em hipótese algurna. 

7.8. Deverá o CLIENTE obrigatoriarnente manter profissional Administrador de banco de dados (DBA) e pessoal 
habilitado e adequadarnente treinado para a operaco do SISTEMA e para a comunicação corn a PHILIPS, e prover, 
sempre que ocorrerern quaisquer problemas corn o SISTEMA, toda a docurnentacâo, relatórios e demais inforrnacôes 
que relatern as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos. 

7.9. 0 PARCEIRO prestará assistência ao CLIENTE, solucionando düvidas na implantação do SISTEMA. Essa assistência 
poderá ser por escrito, por e-mail, por telefone ou na sede do PARCEIRO ou do CLIENTE. 

7.10. A PHILIPS não se responsabiliza por curnprimento de prazos e uinaIizaçade etapas de customizacão caso no 
exista inteira colaboracão do CLIENTE no fornecimento de inforrnaçöes necessárias, disponibilidade de pessoal, 
espaco fIsico, arnbiente operacional e outros requisitos. 0 CLIENTE cornpreende e concorda que solicitacöes 
extemporâneas de rnodificacôes nos padrôes previarnente definidos atrasam, sem qualquer culpa da PHILIPS, o 
desenvolvirnento de etapas definidas e podem causar prejuIzo a ambas as partes deste contrato. 

7.11. A PHILIPS devera fornecer ao CLIENTE, atualizacöes de versôes, bern corno os informativos corn as inovaçöes 
nelas contidas, devendo o CLIENTE, sobre o qual incidern todas as responsabilidades, atualizar a versão do SISTEMA, 
de forma irnediata, quando a versão liberada pela PHILIPS, tenha por objeto a correco de algum erro que possa 
gerar risco ao paciente. A PHILIPS deverá manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o suporte 
técnico adequado aos clientes usuãrios das versöes implantadas e liberadas. 

7.12. 0 PARCEIRO deverA manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a implantar os rnódulos do 
SISTEMA, durante a implantacão do SISTEMA. 

7.13. 0 CLIENTE não assumirá qualquer responsabilidade trabaihista e no estará sujeito ao pagamento de encargos 
sociais de quaisquer tipos pelo fato de técnicos do PARCEIRO ou da PHILIPS prestarern servicos nas dependências 
de estabelecimento do CLIENTE. 

7.14. 0 PARCEIRO responderá exciusivarnente por qualquer descumprimento contratual de sua responsabilidade 
perante o CLIENTE, responsabilizando-se ainda em ressarcir qualquer prejuIzo causado a PHILIPS. 

7.15. 0 CLIENTE declara que, em razo da necessidade de cumprirnento de obrigacôes de ordern legal 
pela PHILIPS quanto a rastreabilidade das versöes liberadas junto ao CLIENTE, assume a obrigacão de manter 
habilitado e ativo, em tempo integral, todos Os seus dispositivos de rede relacionados ao sisterna Tasy, datacenter 
(dentre os quals e sern se limitar: hosting, laas e PaaS) ou corn qualquer provedor de servicos de nuvern, para que se 
comuniquem corn qualquer host no dornInio tasy.corn.br, cabendo a PHILIPS, por rneio do Sisterna Tasy e/ou 
tecnologias complernentares e interligadas ao funcionamento deste, definir o host rnais adequado neste domInio e 
também definir qual protocolo e/ou porta TCP será(ão) utilizado(s) nesta transrnissão de dados. Adicionalmente, 
a PHILIPS garante ao CLIENTE que a troca de inforrnaçöes ocorrerá de forma segtira entre o site do CLIENTE e os 
Sisternas e sites da PHILIPS. 

8. GARANTIAS 



7 de 40 

8.1. A garantia durante o perlodo de vigência deste contrato compreende, também, os serviços dE 
substituicão do SISTEMA. 

8.2. Na eventual impossibilidade da PHILIPS continuar suas atividades, esta comprornete-se a entregar os códigos-
fonte dos programas que formam o SISTEMA de que trata este contrato, ou definir os critérios que assegurern ao 
CLIENTE o direito de continwdade de uso e garantia do suporte ao SISTEMA. 

8.3. A PHILIPS garante os meios magnéticos utilizados para a gravacão do SOFTWARE objeto deste contrato, contra 
defeitos de fabricacão, pelo perIodo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos mesmos, obrigando-se a 
troc-los, mediante simples apresentacão dos defeituosos. 

8.4. A PHILIPS garante, também, o funcionamento do SOFTWARE objeto do presente contrato, de acordo corn as 
especificacôes e caracterIsticas contidas nas documentacöes, qualquer que seja a sua forma, que acornpanha o 
produto licenciado, no garantindo, portanto, resultados no previstos. 

8.5. As garantias estipuladas na presente cláusula não abrangem problemas, erros, danos ou prejuizos advindos de 
decisöes tomadas corn base ern informacOes, quaisquer que sejarn, fornecidas pelo(s) programa(s), assirn como não 
abrangern defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperIcia do CLIENTE, seus ernpregados ou 
prepostos, na utilizaço do SOFTWARE licenciado, assirn como, problemas provenientes de "caso fortuito" ou "força 
major", contemplados pelo art. 393 do Código Civil Brasileiro. 

8.6. A PHILIPS e o PARCEIRO não assumem, por forca deste contrato, expressa ou implicitarnente, qualquer 
responsabilidade "mercantil' "tributária", "fiscal" ou "trabalhista' durante ou após a implantacão dos módulos 
licenciados ou de sua adequacao a deterrninado negócio e atividades gerais do CLIENTE. 

8.7. A PHILIPS declara expressamente que não está, de qualquer forma, impedida de licenciar o uso do SOFTWARE, 
objeto deste contrato e que a licenca aqui pactuada não infringe qualquer patente, direito autoral, segredo industrial 
ou quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais ou estrangeiros. 

8.8. A PHILIPS não se responsabiliza pelo SOFTWARE objeto deste contrato e não garante seu desempenho e seu 
processamento, em acordo corn as documentacOes, assirn como não se compromete a dar continuidade aos serviços 
de manutenço e suporte, caso o CLIENTE utilize o SISTEMA incorretamente instalado e/ou instalado em 
equipamento/plataforma de software inadequada ou plataforma de hardware de origem inidônea ou fabricado fora 
das especificacöes comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que não garantam 
expressamente o produto, ou que no acompanhe a evoluço do estado da arte em termos de 
equipamentos/plataforma de hardware, ou que não atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou não 
acompanhe o lancamento de novas versôes do software. 

8.9. Considera-se hardware näo idôneo aquele originrio de fabricante desconhecido ou näo legalmente constituIdo, 
ou montado em instalacOes clandestinas ou não legalizadas, originário de descaminho ou qualquer outro em que 
não exista garantia expressa e válida de fabricacão de seu todo ou partes. 

8.10. A PHILIPS: 

a) Sob nenhuma circunstância, caso venham a existir quaisquer problemas corn o SOFTWARE, será considerada 
como tendo descumprido o contrato de licenca de uso do referido programa; 
b) Não fornece qualquer garantia a programas e equipamentos de terceiros, dentre os quais e sem se limitar, 
sistemas operacionais, banco de dados, equipamentos de rede, etc., que operem separadamente ou em 
conjunto corn o programa em questho, objeto deste contrato. Nada, nesta garantia, exclui ou limita quaisquer 
direitos contratuais ou extra-contratuais, que a PHILIPS possua relativamente ao SOFTWARE objeto deste 
contrato. Esta garantia, assim como as demais aqui fornecidas, operam somente se a PHILIPS for chamada para 
examinar o problema ocorrido no programa, de forma a constatar sua origem e após tentar, primeiramente, 
resolve-b. 



8.11. Em nenhuma circunstância a PHILIPS e o PARCEIRO serão consideradas responáveis por quaisquer 1P  nos, 
diretos ou indiretos, fIsicos, técnicos, econômicos, ou fiscais, tais como, sem se resumir a, perdas e danos, lucros 
cessantes, danos emergentes, interrupço de negócios, perda de informacöes, ou outros prejuIzos decorrentes de 
uso ou da impossibilidade do uso do SISTEMA. Em qualquer caso a responsabilidade integral fica limitada ao 
reembolso do preco pago pelo SOFTWARE. 

8.12. A seguranca dos arquivos relacionados com o software é de responsabilidade de quem opera o SISTEMA. A ma 
utilizaco das técnicas operacionais de trabalho, como operaçöes indevidas, cópias de seguranca (backups), uso de 
mIdia defeituosa e outras que venham a gerar resultados equivocados so de exclusiva responsabilidade do CLIENTE. 

8.13. A PHILIPS no se responsabiliza por danos causados ao SISTEMA por falhas de segurança, invasöes por 
prograrnas externos ("hackers"), falhas de energia elétrica, ar condicionado, efeitos de elementos radioativos, 
poluentes ou outros assemelhados. 

8.14. E de inteira responsabilidade do CLIENTE: 

a) A emissão, em si, e a definição dos tipos de documentos fiscais a serem emitidos pelo SISTEMA; 
b) A legalidade, integridade e qualidade dos dados e informacôes constantes dos documentos fiscais emitidos 
pelo SISTEMA; 
c) A adequaco dos documentos as Iegislacôes federal, estadual e municipal; 
d) A qualidade, conteüdo, integridade e periodicidade dos dados enviaclos por Internet ou através de qualquer 
outro meio; 
e) A iniciativa de requerer providências da PHILIPS caso o envio de dados, o modo de impressão, registro ou 
emisso de dados de documentos fiscais no esteja de acordo corn as suas necessidades, quando a PHILIPS ira 
avaliar o problema e informar da possibilidade da sua solucão e custos e prazos envolvidos. 

8.15. Os nomes, marcas e logotipos da PHILIPS ou de terceiros, existentes, corn referéncia a este contrato, no 
poderão ser adulterados ou modificados, bern como no podero ser objeto de venda, licenciamento, doacão, 
locaçâo ou de qualquer forma de transferência ou transmissâo onerosa ou gratuita, a não ser corn prévia anuência 
da PHILIPS. 

9. DIREITO DE PROPRIEDADE 

9.1. Em hipótese alguma é permitido ao PARCEIRO e ao CLIENTE, na pessoa de seus representantes, prepostos, 
empregados, gerentes, procuradores ou terceiros interessados: 

9.1.1. Copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer 
forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou orierosamente, provisória 
ou permanentemente, o SISTEMA objeto do presente contrato, assim como quaisquer informaçöes relativas 
ao mesmo. 

9.1.2. Modificar as caracterIsticas do (s) prograrna(s), módulo(s) de programa(s), rotinas ou quaisquer partes 
da estrutura do SISTEMA, ampliá-los ou alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, especIfica e 
autorizada anuência expressa por escrito da PHILIPS, ficando acertacio que quaisquer alteracöes, a qualquer 
tempo, por interesse do CLIENTE, que deva ser efetuada no SISTEMA, so poderá ser operada pela PHILIPS 
ou pessoa expressamente autorizada pela mesrna. 

9.2. A infracao a cláusula 9.1 e suas subcláusulas, obriga o CLIENTE e/ou o PARCEIRO ao pagarnento a PHILIPS do 
valor correspondente ao preco atualizado do SISTEMA, na modalidade cessão de direito de uso, multiplicado por 
200 (duzentas) cOpias, sem prejuIzo da responsabilidade penal. 

9.3. Qualquer outra cOpia do SISTEMA objeto deste contrato, além da cópia autorizada para existir como cópia de 
segurana ("backup"), será considerada cOpia näo autorizada e, sua rnera existência, será compreendida como 



violação aos direitos de propriedade, sujeitando-se o CLIENTE as penalidades previstas no present 
legislacâo em vigor. 

9.4. Toda e qualquer implementacâo e/ou alteraco do SISTEMA, oriunda de sugestâo direta ou indireta do CLIENTE, 
incorporada ao produto da PHILIPS, não representa, no passado, presente e/ou no futuro, qualquer forma de direito 
de propriedade ao CLIENTE. Outrossim, declara o CLIENTE ser conhecedor de que todos os direitos decorrentes de 
sugestôes säo de propriedade exclusiva da PHILIPS. 

9.5. Ao término do presente contrato de licenca de uso temporário por prazo determinado ou indeterminado, bem 
como em qualquer hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do CLIENTE, todos os programas, arquivos, 
manuais, bern como todas as cópias de mIdias existentes, devern ser devolvidos a PHILIPS corn comprovação de 
entrega. 

10. TRIBUTOS E DESPESAS 

Se, durante a vigência do presente contrato, for(em) criado(s) novo(s) tributo(s) ou modificadas as alIquotas dos 
tributos atuais, de modo a majorar ou diminuir Os onus das partes contratantes, o preço dos servicos correlatos seräo 
revistos, a fim de que sejam ajustados a essas modificaçOes; assim como, o valor do presente contrato a qualquer 
tempo, ou na sua renovação. 

11. TOLERANCIA 

Toda e qualquer concessão ou tolerancia por parte dos contratantes, relativamente as prerrogativas ora asseguradas 
e as condicOes estabelecidas neste instrumento, será considerada mera liberalidade, não gerando direitos e 
obrigacOes, em hipótese alguma, no presente ou no futuro. 

12. VAU DADE E EXTINCAO DO CONTRATO 

12.1. Este contrato de licenca para uso temporário de software, incluindo os servicos de atualizacâo e suporte, 
vigorará por prazo deterrninado, de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogando-se 
por prazo indeterminado, na falta de manifestacão por escrito de qualquer das partes, corn prazo de 30 (trinta) dias 
de antecedência ao seu vencimento. 

12.2. Transformando-se em contrato por tempo indeterminado, considerar-se-á rescindido por qualquer das partes 
e a quaiquer tempo, independente de formalidade judicial ou extrajudicial, desde que ocorridas quaisquer das 
seguintes hipóteses: 

a) inadimptemento das obrigacOes por qualquer das partes. 
b) Se o CLIENTE requerer concessâo da recuperacâo judicial ou homologar piano de recuperação extrajudicial, 
tornar-se insoivente ou tiver falência requerida. 
c) Por cornunicação escrita de quaiquer das partes, corn antecedência rnInima de 60 (sessenta) dias. 

12.3. As partes signatárias mutuamente aceitam e concordam que se o Contrato de Gesto 0. 08/2021-SES/GO, 
firmado entre o CLIENTE INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE e 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, for rescindido por qualquer motivo e a quaiquer tempo, este também se rescindirá 
mediante simples comunicação formal. Especificamente nesta hipótese nâo haverá a apiicaço de nenhuma rnuita 
ou indenizacão, a nenhum tItulo e sob nenhuma rubrica. 0 exposto no se aplica a casos diferentes do exposto nesta 
ciáusuia. 

13. DISPOSICOES FINAlS 
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13.1. Qualquer mudanca de endereco deverá imediatamente ser comunicada entre as partes, por 
comprovante de entrega. Qualquer comunicaçâo entre as partes so será vãlida quando feita por escrito, salvo os 
assuntos de rotina para complemento da atualização e suporte do SISTEMA. 

13.2. A PHILIPS está autorizada a divulgar, a qualquer tempo, sern necessidade de qualquer tipo de remuneracào, 
em "home-pages" ou quaisquer outros meios e mIdias, que o CLIENTE é urn cliente da PHILIPS e utiliza seus 
produtos. Outrossim, mediante competente aprovacão por e-mail, poderá a PHILIPS fazer uso da logomarca e 
divulgar rnatérias relativas a aquisicão do SISTEMA pelo CLIENTE. 

13.3. No caso de troca de equipamentos que impliquern em atividades adicionais as previstas neste contrato, a 
PHILIPS deverá ser informada corn antecedência minima de 30 (trinta) dias, reservando-se os direitos de manter ou 
não o SISTEMA no novo ambiente operacional, bern como de cobrar, ou nâo, mediante orçamento prévio, os custos 
de adaptacäo do SISTEMA para a nova mquina. Neste caso o prazo será estabelecido pela PHILIPS, que definirá 
também o novo valor da atualizacão. 

13.4. DO SIGILO. As partes por Si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, 
materiais, docurnentos, especificacöes técnicas ou comerciais, inovaçôes ou aperfeicoamento do conjunto de 
módulos licenciados, ou dados gerais em razão do presente contrato, de que vi'eram a ter acesso ou conhecimento, 
ou ainda que lhes tenharn sido confiados, no podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, 
revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos, a qualquer tempo, salvo se houver consentimento 
expresso, em conjunto das mesmas ou se tais informacoes existirern livremente, previamente a formaco deste 
contrato, sendo de conhecimento piiblico ou inerentes ao mercado, ou tipo de negócio, ou a atividade das partes. 

13.5. A responsabilidade das partes corn relacão a quebra de sigilo, sera proporcional aos efeitos do prejuizo causado. 

13.6. 0 presente contrato obriga as partes e seus sucessores e somente o CLIENTE possui licenca, não exclusiva, para 
a utilizacão do SISTEMA, sendo-Ihe, entretanto, vedado transferir os direitos e obrigacöes impostas por este 
instrumento, bern como, requerer desistência da contratacão e devolucão do SISTEMA. Tal limitação, no entanto, 
não atinge a PHILIPS que poderá, a qualquer tempo, ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigacães inerentes, 
a empresa sua filiada, coligada, controladora, controlada ou subsidiária. 

13.7. Os termos e disposicöes deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos, 
tácitos ou expressos anteriores. 

13.8. As contratantes reconhecem que este contrato prevalece para toda e qualquer situaçâo futura, dentre as quais 
e sern se limitar: por parte do CLIENTE a aquisiço de novas empresas, abertura de fihiais ou mesmo o simples 
aumento da quantidade de estacôes. 

13.9. A PHILIPS e/ou o PARCEIRO podero a qualquer mornento, realizar auditorias de uso do objeto contratado, 
inclusive, mas sern se limitar, através do uso de ferramentas de software, para avaliar se o uso do SISTEMA L-st6 de 
acordo corn o presente instrumento. 

13.10. 0 CUENTE, se aplicável, assumir6 responsabilidade exciusiva pela obtencão de quaisquer autorizacöes de 
exportacão exigidas corn relacão a exportaço do SISTEMA ou SOFTWARE a partir do pals de entrega. 0 CLIENTE 
concorda que nao utilizará o SISTEMA ou o SOFTWARE e/ou a respectiva docurnentacão de forma a violar tal legislacão. 
A legislaco de controle de exportaçäo inclui, mas não se lirnita, aos regulamentos e legislacôes Norte-Americanos e 
dos Paises Baixos relativamente a embargos e proibe a participacao em boicotes internacionais não sancionados. 

i3.11. As Partes declaram e concordarn que o presente instrumento, incluindo todas as laudas e eventuais anexos, 
éfirrnado por meio digital corn o qual expressarnente declaram concordar e representarn a integralidade dos termos 
entre elas contratados. Adicionalmente, nos termos do art. 10, § 2, da Medida Provisória n2  2.200-2, as Partes 
expressamente concordam em utilizar e reconhecern como válida qualquer forma de cornprovacão de anuência aos 



termos ora contratados em formato eletrônico. A formalizacão das avencas na maneira supra 
suficiente para a validade e integral vinculaco das Partes ao presente Contrato. 

13.11.1. As Partes responsabilizam-se pela assinatura digital do sistema "Assina Web" emitida dentro do 
padräo IPC-Brasil, de titularidade do seu representante legalmente constituido, para assinatura eletrônica 
deste contrato. Presume-se que qualquer assinatura digital oposta por uma das Partes ao presente 
instrumento atende as exigências contidas neste parágrafo. 

14. DOS EFEITOS RETROATIVOS 

Os efeitos jurIdicos deste instrumento retroagem a data de 01 de feverQiro de 2021 e permanecem validas durante 
a vigência do presente contrato. 

15. FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para dirimir as eventuais d6vidas 
oriundas deste instrumento, podendo as partes optar pelo julgamento arbitral, conforme previsto na Lei. 

Assim, ajustadas e contratadas, as partes e testemunhas assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor, para um so efeito. 

Blumenau, 22 de abril de 2021. 

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS 

Name: Nome: 
Cargo: Cargo: 

GHR CONSULTORIATECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA ME 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 

INSTITIJTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 

Nome: Name: 

Cargo: Cargo: 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  Name:_________________________ 
RG:  RG:__________________________ 
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1. DESCRICAO DO OBJETO 

Licenca de Uso Temporário 

ANEXOA 
coNDIcOEs COMERCIAIS 

Licenciamento de uso do Sistema Tasy utilizando ate 10 (dez) estacôes de trabalho acessando o sistema, contendo 
os módulos e funcionalidades descritas nesta proposta. 

N de Estacöes I (Jsuários 
Concorrentes 

Valor 

Valor Unitrio da Licença de Uso Temporário 01 R$ 79,79 
Valor Total Mensal da Licenca de Uso Temporário 10 R$ 797,90 

2. REMUNERACAO E OUTRAS CONDICOES VARIAVEIS 

2.1. 0 CLIENTE pagará a PHILIPS, conforme especificado, uma taxa (MENSAL) de R$ 797,90 (setecentos e noventa e 
sete reals e noventa centavos) referente aos servicos de atualizacao, suporte técnico do software e Iicenca de uso 
temporária, durante os 48 (quarenta e oito) meses de vigência do presente instrumento, condo que o primeiro 
vencimento dar-se-a em 10 de rnaio de 2021. Exclusivamente quanto ao primeiro vencimento, declaram as Partes 
ciência e concordância que este serã no valor de R$ 2.393,70 referente aos servicos prestados nos meses de fevereiro, 
marco e abril de 2021. 

2.2. 0 CLIENTE pagará e/ou reembolsará ainda ao PARCEIRO ou a PHILIPS, mensalmente, as despesas e encargos, 
taiscomo: 

- Despesas corn locomoco ou deslocamento: 30% (trinta por cento) do valor de urn litro de 
gasolina comurn por Km rodado; 

- Assessoria técnica: homem/hora conforme abaixo 
- Reembolso de despesas corn passagens, refeiçôes, hospedagem, estada, telefone e outros. 

2.2.1. Nos valores apresentados nesta clausula estho inclusos todos os impostos. Os valores deverão ser pagos 
mensalmente juntamente corn o valor designado na clãusula 2.1 do presente anexo, corn vencimento no dia 
10 (dez) de cada mês. 

2.3. Valores referentes a hora dos técnicos: 

Funcão Valor/Hora 
Consultor de Projetos - Parceiro 	 . R$ 150,70 
Coordenador de Projetos - Parceiro R$ 175,00 
Servicos executados internarnente - Philips R$ 200,00 

2.3.1. Corn referenda a clausula 2.3. Valores referentes a hora dos técnicos, é garantido que para todo o 
projeto de implantacao serâ aplicado o valor hora previsto. Outrossim, todo e qualquer servico a ser 
realizado a partir do perlodo de 12 (doze) meses da assinatura do presente instrumento poderá sofrer novo 
orcamento de quantidade de horas e ter os valores aplicados conforme polItica cornercial vigente a época. 

2.3.2. Havendo a necessidade dos servicos de implantaçâo serem realizados pela PHILIPS, as condicOes de 
pagamento assirn corno o valor/hora dos profissionais deverão ser renegociadas. 
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Fis: 
0 

Consultor de Projetos: E responsável por implantar os Sistemas nas empresas Clientes, propondo 	 fg—sae 
implantacão em funco do ambiente do Sistema. Participa no estabelecimento de prazos de atividades e acon{panha 
o seu cumprimento, definindo e desenvolvendo relatórios, gráficos, rotinas e regras. 

Coordenador de Projetos: Analisa o negócio do Cliente, verifica a aderência do sistema e propôe alternativas a 
implantacão. E o responsável por estruturar e coordenar equipes de trabaiho em implantacöes de sistemas, elaborar 
cronograrnas, realizar pesquisa de satisfaco corn o Cliente e acompanhar os projetos de irnplaritacôes, observando 
a apIicaco das metodologias. 

Servicos executados internamente: Compreendem os servicos realizados internamente, na sede da PHILIPS, por 
nossos colaboradores. Dentre os quals (servicos executados internamente) e sern se resurnir podemos destacar: 
Custornizacöes, integracöes e desenvolvimento de relatórios especIficos. 

Os valores constantes neste Anexo podero ser alterados a qualquer momento obedecendo a Poiltica Comercial cia 
PHILIPS. 

Blurnenau, 22 de abril de 2021. 

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA ME 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 

Nome: 
	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 
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ESPECIFICAcOES DO SISTEMA 

ESPECIFICACOES DO SOFTWARE 

MODU LOS: 

• Agenda, Recepco e Internaco, SAC, Visitas. 

• Prontuário Eletrônico, Prescrição Eletrônica, Enfermagem, AmbulatOrio, Pronto Atendimento, Consultório 
Medico, Check-Up, Centro CirCirgico, Home Care. 

• Quimioterapia, Radioterapia, Hemodilise, Exames, Imunizaco, Banco de Sangue, Laboratório, Anatomia 
Patológica, Transplantes. 

• Rouparia, Higienização, Nutricão. 

• Qualidade, CME, Controle de lnfeccão Hospitalar, Manutenco, SAME, SOS, Comunicaço. 

• Planejamento Estratégico, BSC, EIS, Relatórios. 

Custos, Contabilidade, Orcamento, Patrimônio, Projetos de Investimento. 

• Retorno de Convênio, Tesouraria, Controle Bancário, Fluxo de Caixa, Contas a Pagar, Contas a Receber, Repasse 
a Terceiros. 

• Convênio e Particular, SUS AIH, SUS BPA, SUS APAC, Administração de Contratos (Precos), Auditoria, Gestão de 
Autorizaçôes. 

• Almoxarifado, Estoque, Farmcia, Compras, Licitaçôes. 

• Gerenciador do Sistema, Indicadores de Gestâo. 

REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA REQUERIDOS: 
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1 	Introducão 
Este capItulo coritérn informaçôes importantes, que devem ser lidas por prirneiro. 

1.1 Sobre o Tasy EMR HTML5 

o Tasy EMR HTML5 é urn sistema de informacôes cllnicas e administrativas, projetado em urn ünico banco de dados, 
voltado para: 

• Suporte e administracäo de fluxos de trabalho não-clInicos e clinicos, em organizacôes de saüde, 
integrando todas as areas, funcôes e atividades em urn fluxo 6nico e unificado de informacöes. 

• Tornar disponIveis os dados de registro eletrônico dos pacientes, de modo completo e preciso, para os 
prof issionais de saüde, a qualquer tempo, de maneira controlada e integrada. 

• Meihorar a eficiência através da gestão de dados e fluxos de trabalho, em areas acessOrias da organizacão 
de sade, como farmácia, Iaboratório, radiologia, oncologia, nutrição e banco de sangue. 

• Suportar urn fluxo de trabalho aprimorado de Arias atividades operacionais, administrativas e gerenciais 
da organizaçäo de sacide, como ocupaçäo de leitos, gestão de pacientes, cobranca, controladoria, financas, 
inteligência de negócios e estoques/depósitos. 

• Oferecer ferramentas e fluxos de trabalho de suporte a decisão cllnica (CDS) para os medicos nas 
organizacôes de sade (ex.: cálculos de medicamentos e nutricão, notas e indices, algoritmos, controle 
glicêrnico, quimioterapia e trilhas). 

• Perrnitir que as instituicöes de saCide troquem dados especIficos corn os pacientes, como dados de 
agendamentos ou alguns dos dados clInicos do próprio paciente. 

, ATENcA0 
As funcôes CDS ou seu fluxo de trabaiho relacionado no Tasy EMR HTMI.5 nunca pretendeu substituir 
o julgamento clinico, e deve ser validado pelo profissional de saüde apropriado antes de sua 
implementação e uso. 

1.2 	Sabre as Instrucöes de Uso 

Esta Instrução de Uso (IFU) pretende auxiliar os usuários para o uso seguro e efetivo do Tasy EMR HTMLS, como 
descrito, e cobre funciondalides de dispositivos medicos. 

• A "Instituicão de Saüde" é considerada como o órgão corn autoridade sobre o produto software. 
• Os "Usuários" são as pessoas que realrnente manuseiarn o produto. 
• 0 "Administrador do Sistema" é urn ou mais mernbros da organizacão usuária, responsável pela 

configuracão e manutencão do produto (geralmente o Departamento de TI). 
• 0 "Administrador TI" é urn ou mais membros da organização usuária, responsável pela infraestrutura e 

ambiente de TI onde o produto será instalado e executado (em geral o Departamento de TI). 
• Esta Instruçào de Uso não descreve a utilizacâo dos equipamentos de TI onde o produto de software 

Philips EMR será instalado. Veja a docurnentacao do respectivo equipairnento  de TI. 

Antes de tentar usar o Tasy EMR HTML5, o usuário deve ler totalmente a Instrucão de Uso, prestando especial 
atencão as notas destacadas corn Atencâo, Cuidado e Observacöes. 
0 usuário tambérn deve prestar muita atencão a todas as informacOes e procedimentos, como descrito na secão 
Seguranca destas IFU. Além disso, o usuário deve dar atenção especial as informacôes de Mensagens na Tela e 
ajuda online que contenham marcacöes de AVISOS, CUIDADOS e OBSERVAcOES, que podem estar relacionadas a 
funcão sendo executada. 

" AVISO 
Avisos são orientacôes que, caso não seguidas, podem levar a ferimentos moderados a sérios, / ma 
interpretação / deturpacôes. 

CUIDADO 
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Cuidado so orientaçöes que, se no seguidas, podem causar danos ao produto descrito no  
instrucôes de uso, e/ou qualquer outro dispositivo. 

oBsERvAcAo Observacôes destacam pontos nâo usuais, como auxIlio ao operador. 

1.3 	Utilizacão do Produto 

Este software Philips EMR deve ser instalado e utilizado apenas conforme os procedimentos e instruçôes de 
segurança fornecidos nestas lnstruçôes de Uso, e para os fins para os quais ele foi projetaclo. 
A finalidade para a qual este software foi criado é informada abaixo. Entretanto, nada declarado nestas lnstruçöes 
de Uso reduzem as responsabilidades dos usuários para urn julgamento clInico robusto, e melhor procedimento 
clInico. 
A instalacão e o uso deste software está sujeita as leis da jurisdição onde ele será utilizado. Os usuários apenas 
poderão instalar e/ou usar o software de modo que não confute corn as leis ou regulamentos aplicáveis, que tern 
força de legislacão. 
A utulizacão do software para finalidades outras que nâo aquelas pretendidas e expressamwite declaradas pelo 
Fabricante, bern como o uso incorreto, poderá isentar o Fabricante (ou seu agente) de todas ou de algumas 
responsabulidades pela não-conforrnidade, dano ou ferirnento resultante. 

1.3.1 	Uso Pretendido 
0 Tasy EMR é urn sistema software de gerenciamento de informacöes baseado em fluxo de trabaiho aciministrativo 
e clInico, que deve ser utilizado por profissionais em organizacöes de saiide para inserir, visualizar, administrar e 
disseminar inforrnacöes clInicas e financeiras, para planejar, pedir, apoiar e documentar a entrega de cuidados 
ponta-a-ponta dos pacientes, desde a admissão ate a alta. 

O Tasy EMR também possui funcôes de suporte a decisão clmnica, que oferecem informacoes aos medicos das 
organizacöes de saüde, que podem ser utilizadas para melhorar o processo de atencão ao paciente em várias 
etapas, e prover orientacão e apoio para diagnóstico e tratamento. As informacôes são baseadas em cIculose 
algoritmos disponiveis no software, que podem ser programadas ou configuradas pelo cliente. 

O Tasy EMR possui uma capacidade de interoperabilidade para interface corn dispositivos ou software de terceiros 
em uma organização de sade, para fluxo de gestâo geral integrado de informacöes, e também pode ser configurado 
para ser acessado através de urn portal web usando uma plataforma rnóvel. 

1.3.2 	Usuários Pretendidos 
A populacão pretendida de usuários do Tasy EMR HTML5 é a seguinte: 
Profissionais ClInicos Treinados, incluindo: 

• Medicos 
• Enfermeiros 
• Farmacêuticos 
• Nutricionistas 
• Fisioterapeutas 
• Psicologos 
• Especialistas 

Profissionais não ClInicos: 
• Gestores e adrninistradores de hospitais 
• Profissionais de contabilidade e financas 
• Escriturários 
• Técnicos 

Pacientes - Acesso lirnitado as funcoes especificadas do Sistema, através de urn portal web. 
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FIs: 

E 

	

1.3.3 	Grupo Alvo de Pacientes 
Todos os pacientes que forneçarn seus dados pessoais e relacionados a saide para urna instituico de saóde, 
diretamente ou através de alguérn autorizado. 

	

1.3.4 	IndicacOes de Usa 
• 0 Tasy EMR HTML5 é urn sisterna baseado na web, software dispositivo medico, standalone e totairnente 

integrado, que permite que rnCltiplos usuários acessern e adrninistrern informacöes tanto clInicas quanto 
no-cIinicas. 

• Este dispositivo software deve ser utilizado corn tecnologia de hardware cornurn que atenda as 
especificacöes rnInimas definidas. 

• 0 dispositivo software so deve ser utilizado por profissionais nào-clInicos treinados ou profissionais clinicos 
corno medicos, Enfermeiros, Farrnacêuticos, etc. 

• 0 dispositivo software nào deve ser utilizado para diagnóstico ou uso direto no paciente, e suas funçöes 
classificadas como dispositivo rnédico so ajudarn nas atividades de suporte a deciso clinica. 

• Suas funcOes de interface so permitern o fluxo de inforrnacOes, e nao suportarn o processarnento de 
inforrnacoes de dispositivos de hardware ou software de terceiros. 

	

1.3.5 	Contraindicacöes 
Näo ha. 

ATENçAO 
0 fluxo de trabalho ou suporte a decis5o cilnica fornecido pelo Tasy EMR HTML5 nunca tern a 
intenco de substituir o julgamento clinico, e deve ser sempre validado pelo profissional de saude 
adequado. 

	

1.3.6 	Limitacöes de Usa 
ATENcAO 
Não use o Sisterna Tasy EMR HTML5 para qualquer apIicaco, ate que tenha lido, entendido e 
conhecido todas as informacöes e procedimentos de seguranca, e procedimentos de ernergência 
contidos na sego SEGURANcA. 

ATENcA0 
N5o use a Sisterna Tasy EMR HTML5 para qualquer aplicaçâo ate que tenha recebido treinamento 
adequado para sua operaçäo segura e efetiva. Se nâo tiver certeza sabre a sua capacidade para operar a 
equipamento de modo seguro e efetivo, MAO 0 UTILIZE. A operacâo deste equipamento sem 
treinamento apropriado e adequado poderia levar a diagnósticos cllnicos equivocados. 

ATENcAO 
No use a Sisterna Tasy EMR HTML5 para qualquer outra finalidade que nao aquelas para as quais ele 
deve ser usado. A operação do sisterna Tasy EMR HTML5 para outras finalidades, ou corn 
equipamentos incompatIveis, poderia levar a diagnOsticos cllnicos equivocados. 

A ATENcA0 
0 usa deste produto de urn modo no descrito nestas Instrucôes de Uso poderia levar a diagnosticos 
clInicos equivocados. 

ATENcA0 
As funcôes de Suporte a Deciso ClInica (CDS) no Tasy EMR HTML5 pretendem meihorar a entrega de 
cuidados seguros e de alta qualidade aos pacientes. Para evitar consequências indesejadas ao usar a 
CDS, assegure-se de que a conteudo CDS esteja atualizado e que os dados clInicos estejam corretos e 
completos. Assegure que 0 conteudo clInico utilizado para, por exemplo, criar conjuntos de pedidos e 
modelos de gráficos cilnicos, e para gerar lembretes dentro do Tasy, esteja atualizado, cornpleto, 
disponivel e testado. 
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CUIDADO 	 ( 
0 Tasy EMIR HTML5 pode exibir informaçöes e alertas para análise de processo e segurança, que são 
pre-registrados e definidos por usuário. 

L! CUIDADO 
0 Tasy EMR HTML5 nao e indicado para fins de diagnóstico em dispositivos móveis. 

OBSERVAcAO 0 Tasy EMIR HTML5 precisa ser operado em urn ambiente onde Os RequiSitos mInimos 
especificados para desempenho de hardware e rede sejarn cumpridos. 

oBsERvAcAo As imagens de telas nestas Instruçöes de Usa podem diferir urn pouco das telas da interface 
do usuário, porém as instruçöes de uso continuam aplicáveis em todos Os demais aspectos. 

1.4 Compatibilidade 

o Tasy EMIR HTMLS nâo deve ser usado em conjunto corn outro software, equipamento ou componentes, a menos 
que a Philips EMR expressamente reconheca tal outro software, equipamento ou componentes como compatIveis. 
Urna relação de tais software, hardware, equipamentos e componentes está disponivel, mediante solicitacão, corn a 
Philips EMR ou seu representante. A Philips EMIR não e responsável pela realizacão de validacão de compatibilidade 
de software de terceiros näo suportado. 
Alteraçôes e/ou adicöes ao sistema so podem ser realizadas pela Philips EMR - Sistemas de lnformaçâo Ltda., ou por 
terceiros expressamente autorizados pela Philips EMR - Sistemas de lnforrnacão Ltda para faze-b. Tais alteracöes 
e/ou adicOes cumprirão corn todas as leis e regularnentos aplicáveis (que tenhani forca de legislacão) dentro das 
jurisdicOes respectivas, e corn a melhor prática de engenharia. 
Alteraçöes e/ou adiçOes ao sisterna que forem realizadas por pessoal sem o treinarnento apropriado podem levar a 
anulacão da garantia do produto. 
A Philips EMR não será responsável por qualquer mal funcionarnento do Tasy EMIR HTML5 se ele for operado em 
hardware que näo esteja de acordo corn as especificacöes de hardware detalhadas neste documento. 

1.5 Conformidade 

o Tasy EMR HTML5 atende a todos os padrôes e leis relevantes, nacionais e internacionais. As informaçöes relativas 
a conformidade podem ser fornecidas, mediante solicitacão, pela Philips EMIR ou seu representante. 
Este software deve ser instalado em equipamentos de TI apropriados, que cumpram corn as leis e padröes 
internacionais e nacionais relevantes sobre EMC (Compatibilidade Eletromagnetica), e Segurança Elétrica. Tais leis e 
padrôes deterrninam tanto os nIveis de emissão eletromagnetica permissIveis pelo equipamento, quanto sua 
imunidade requerida para interferência eletromagnetica de fontes externas. 

1.6 	Gbossário de SImbobos 

Gbossário de SImbobos Os seguintes sImbobos podem aparecer na documentacão do produto ou nas 
etiquetas afixadas no produto: 

SImbobo Nome do SImbobo Descricão do SImbobo NOmero e Nome do NOmero de 
Padrão Referência do 

SImbobo 
Fabricante Indica o norne e endereço do IN ISO 15223-1:2016 5.1.1 

fabricante 5.12 
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Data de fabricacão Indica a data na qual o EN ISO 15223-1:2016 5.1.3 
5.6 

q  

dispositivo foi fabricado 

Marcacâo CE de 0 produto atende aos requisitos C E conformidade de 93/42/EEC para Dispositivos 
- Medicos distribuidos na Area DIRETIVA DO Anexo XII  

Econornica Europeia (EEA). CONSELHO  

93/42/EEC de 14 

de junho de 1993 

relativa a dispositivos 
medicos 

Representante Indica o Representante EN ISO 15223-1:2016 5.1.2 
EC 	REP Autorizado na 

Area Econômica 
Autorizado, responsàvel pelo 
dispositivo na Area Econômica 5.13 

Europeia (EEA). Europeia (EEA). 

R E F NCimero do Indica o nimero de catálogo do EN ISO 15223-1:2016 5.1.6 
Catálogo fabricante, de modo que o 5.10 

dispositivo possa ser identificado 

L OT Código do Lote Indica o nCimero complete da EN ISO 15223-1:2016 5.1.5 
Release / Versão do Software. 5.4 

Cuidado CUIDADO aponta orientacôes EN ISO 15223-1:2016 5.4.4 
que, se não forern seguidas, 5.11 
podem causar danos ao 
equipamento descrito nestas 
lnstrucöes de Uso e/ou qualquer 
outro equiparnento ou 
mercadorias, e/ou causar 
poluicão Ambiental. 
Também: 
Este sImbolo é utilizado na 
etiqueta do dispositivo para 
destacar o fato de que ha avisos 
ou precauçöes especIficos 
associados corn o dispositivo, os 
quais  

Consultar Indica a necessidade do usuario EN ISO 15223-1:2016 5.4.3 LIII1 Instruçöes de Uso de consultar as Instrucöes de Uso . 5.18 

Atenção ATENcAO indica orientaçöes que, 
se não forem seguidas, podem 
causar ferirnentos moderados a 
graves em urn usuãrio, paciente 
ou outra pessoa, ou poderia 
Ievar a urn diagnóstico cllnico 
equivocado, e/ou perda ou dano 
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lndicacão de 
MD 	Dispositivo 

Medico 

de dados relacionados aos 
pacientes . 
Tambérn: 
Este sIrnbolo é utilizado na 
etiqueta do equipamento para 
destacar o fato de que ha avisos 
ou precauçöes especIficos 
associados corn o dispositivo, 
que no sao, de outro modo, 
encontrados na etiqueta. 
Urna indicaco de que o 
dispositivo é para uso rnédico. 

Regularnento (EU) 
2017/745, do 
Parlarnento Europeu, e 
do Conselho, de 5 de 
abril/2017 sobre 
Dispositivos Medicos, 
Anexo I. 

N/A 

1.7 Treinamento 

Os usuarios do Tasy EMR HTML5 devem ter recebido treinamento adequado sobre sua seguranca e seu uso efetivo 
antes de tentar utilizã-lo. 0 usuário também deve receber treinamento apropriado sobre administraçâo do sistema, 
a firn de evitar erros na coa, o que poderia levar a indisponibilidade do sisterna. 
Os requisitos de treinamento para este tipo de produto podern variar de pals para pals. 0 onus deve estar corn os 
usuários para garantir que eles recebarn treinamento adequado ern conformidade corn as leis ou regularnentos locais 
(que tenharn forca cle legislação). Se urn usuário dernandar rnaiores informacoes sobre treinamento no uso do Tasy 
EMR HTML5, ele/ela poderá contatar, por favor, a Philips EMR ou seu representante. 

1.8 	Suporte Técnico 

Se você encontrar dificuldades ao usar o Tasy EMR HTML5, contate o grupo de suporte técnico da Philips EMR que 
atende a sua area. Para obter informacôes de contato deste grupo, por favor, peca ao seu Philips EMR local. 
Ao contatar o suporte técnico da Philips EMR, por favor, tenha as seguintes informacOes a rno: 

• Nome de queni está ligando, nome da organizaco do cliente e localizaco. 
• Nürnero do local, se aplicável. 
• Descriço detalhada do problema, incluindo qualquer histórico de esforcos de solução de problemas 

concluidos antes ou apOs a primeira ocorrência do problerna. 

Para inforrnaçOes de contato, veja a página ültirna página deste docurnento. 

2 Definiçöes 

Abaixo so definidos os requisitos de infraestrutura para banco de dados, servidor de aplicaco, estacão detrabaiho, 
dernais hardwares, entre outros. 

2.1 Servidor de Banco de Dados 

2.1.1 	Ambiente Single (1 servidor para Banco de Dados) 

a) Hardware para servidor de PRODUcAO 
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Abaixo se encontram as recomendacOes de servidores para quantidade de usuários na base de dados: 

Cache 
Usuários Processador Memóri a Discos 

Controladora 

1 processador x86-64 de 4 cores 4x 300GB SAS 15k RPM 
Ate 100 fIsicos (duas threads por ncIeo) 16 GB 512 MB (RAID 1) 

de 2.6Ghz 

1 processador x86-64 de 6 cores 6x 300GB SAS 15k RPM 
Ate 300 fIsicos (duas threads por nicIeo) 32 GB 1 GB (RAID 10) 

de 2.6Ghz 

1 processador x86-64 de 10 8x 300GB SAS 15k RPM 
Ate 500 cores fIsicos (duas threads por 96 GB 1 GB (RAID 10) 

nücleo) de 3.0Ghz 

2 processadores X86-64 de 10 STORAGE SAS 15k RPM 
Ate 700 cores fIsicos (duas threads por 144 GB 2 GB (RAID 10) 

nCicleo) de 3.0Ghz 

Para projetos acima de 700 usuários conectados, a Philips recornenda que o cliente faca contato 
Acirna de 

corn urn dos seus parceiros de infraestrutura homologados. A lista de parceiros e seus respectivos 
700 

contatos, podem ser obtidos corn o departamento comercial. 

Observacôes: 

• As configuracôes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos mInirnos a serem 
atendidos. Podern ser superiores caso desejar. 

• 0 servidor de banco de dados pode ser virtualizado desde que sejam respeitados os requisitos mInimos 
acima reservados para o uso do Tasy. 

• Esta recomendacão de hardware é somente para suportar o banco de dados para o sistema TASY. 
• Como boa prática de Infraestrutura, recomendamos adquirir servidores e equipamentos de rede de 

fornecedores de primeira linha e que tenham assistência técnica na sua região. Confiabilidade e uma boa 
assistência técnica são rnais irnportantes do que preço, devido ao grau de dependência em relacão a estes 
equipamentos de rnissão crItica. 

• Considerar equipamentos corn a configuracão recomendada, corn foco no dirnensionamento da 
infraestrutura para 3 (três) anos. 

• E de responsabilidade do cliente em conjunto corn o fabricante, verificar se o hardware adquirido está 
certificado para o Sistema Operacional escolhido. 

• Recomendarnos que os serviços em banco de dados sejarn executados por profissionais especializados 
nessas tecnologias. 

• A polltica de Backup deve ser desenhada, implantada e mantida pelo cliente, juntarnente corn o fornecedor 
dos servicos de instalação do arnbiente de Banco de Dados. 

• E necessário que existam, no rnmnirno, 2 (duas) Bases de Dados para o TASY, uma de producão e outra de 
testes, esta ültima destinada a validacöes das versöes novas do TASY, testes de aplicacão e treinamentos. 

• NAO hospedar no servidor de producão as bases de testes ou hornologacão. 

b) Hardware para servidor de TESTE/HOMOLOGAcAO 
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Abaixo se encontram as recomendacöes de servidores para quantidade de usurios na base de dado 

Cache 
Usuarios Processador Memoria Discos 

Controladora 

1 processador x86-64 de 4 cores 6x 300GB SAS 15k RPM 
Ate 300 fIsicos ((duas threads por 16 GB 512 MB (RAID 10) 

nUcleo) de 2.6Ghz 

Observacöes: 

• As configuracOes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos mInimos a serem 
atendidos. Podem ser superiores caso o cliente dispuser de mais recursos. 

• 0 servidor de teste/homologacão pode ser virtualizado, desde que óbedeca em virtualizacão, o mesmo 
sizing da tabela acima. 

• Este servidor acima recomendado é desenhado para testar funcionalidade e não performance. Para testar 
performance, quanto mais próxima a configuracão for do servidor de producão, major assertividade na 
comparação dos tempos da aplicação. 

• Esta recomendação de hardware é somente para suportar o banco de dados para o sistema TASY. 
• E de responsabilidade do cliente em conjunto corn o fabricante, verificar se o hardware adquirido está 

certificado para a Sistema Operacional escolhido. 
• Recomendamos que as servicos em banco de dados sejam executados por profissionais especializados 

nessas tecnologias. 
• A polItica de Backup deve ser desenhada, implantada e mantida pelo cliente, juntamente com a fornecedor 

dos servicos de instalação do ambiente de Banco de Dados. 
• E necessário que existam, no minima, 2 (duas) Bases de Dados para a TASY, uma de producào e outra de 

testes, esta ültima destinada a validacôes das versOes novas do TASY, testes de aplicacão e trelnamentos. 

c) Software necessário para o banco de dados 

Abaixo as versôes dos produtos homologados: 

Camada Produto Verso 

Sistema Operacional Oracle Enterprise Linux 7 

(Uma das opcôes ao ado) Red Hat Enterprise Linux 7 

Oracle Database Standard Edition / hg (11.2.0.4) / 12c (12.2.0_with 

Banco de Dados Enterprise Edition all available patches installed) 

19c (19._ with all available patches 
installed) 1  

Oracle Database Enterprise Edition 12c (12.2.0_with all available 
/ Oracle Database Standard Edition patches installed) 

Banco de dados (Tasy HTML5) 2 
19c (19._ with all available patches 
installed) 1 
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Oracle Database Enterprise Edition patches installed) 

Banco de dados (Tasy HTML5) - / Oracle Database Standard Edition 12c (12.2.0_with all available 
Somente para 0 Brasil 2 patches installed) 

19c (19._ with all available patches 
installed)' 

1: lnformaçöes sobre a funcionalidade autonomous database (19c): Devido as caracterIsticas de funcionamento da 
tecnologia autonomous database, cada cliente é responsável por avaliar a utilizaco e os possiveis impactos 
operacionais em urn contexto de sistema ao habilitar esta funcionalidade. E também urn requisito que a Java 
virtual machine (JVM) esteja disponIvel na instância autonomous para utilização de rotinas que executam codigo 
Java na camada de banco de dados. 

	

2.1.2 	Ambiente cluster (Mais de 1 servidor para Banco de Dados) destinado a ambientes corn major 
tolerância a faihas OU de alta disponibilidade 

Efetuar contato corn urn parceiro homologado Philips para proieto custornizado do ambiente cluster para servidor 
de banco de dados, independentemente da quantidade de usuários. 

2.2 Servidor de Aplicacöes Tasy JAVA / HTML5 

	

2.2.1 	Reguisitos de infraestrutura de ambiente para Tasy Java / Html5 

Esse capitulo apresenta os requisitos de infraestrutura para o servidor de aplicaco Java e HtmIS. As recomendacöes 
a seguir sâo para urn ambiente single (1 servidor de aplicacão) destinado a PRODUcAO. Segue a tabela corn a 
recomendaco de hardware para quantidade de usuários: 

Usuários Processadores X86-64 Mernória Cache Discos 
(duas threads por ntcleo) Controladora 
- Tabela corn nücleos 

fIsicos 

Ate 100 4 cores 2.7 GHz 16 GB 256 MB 2x 300GB 

32 GB 256 M8 

SAS NIL 7.2k RPM (RAID 1) 

2x 300GB Ate 300 8 cores 2.7 GHz 

SAS NIL 7.2k RPM (RAID 1) 

AtéSOO l6 cores 2.7GHz 64 GB 256 MB 12x300GB 

SAS NIL 10k RPM (RAID 1) 

Ate 700 24 cores 2.7 GHz 96 GB 512 MB 2x 300GB 

SAS NIL 15k RPM (RAID 1) 
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II 

Ate 1000 132  cores 2.7 GHz - 	 128 GB 	512 MB 	2x300GB 

SAS NL 15k RPM (RAID 1) 

Ate 1200 48 cores 2.7 GHz 	 160 GB 	512 MB 	2x 300GB 

SAS NL 15k RPM (RAID 1) 

Ate 1500 	56 cores 2.7 GHz 	 196 GB 	51 MB • 2x 300GB 

SAS NL 15k RPM (RAID 1) 

Acima de I Para projetos acima de 1500 usurios conectados, a Philips recomenda que o cliente 
1500 	faça contato corn urn dos seus parceiros de infraestrutura hornologados. A lista de 

parceiros e seus respectivos contatos, podern ser obtidos corn o departarnento 
comercia I. 

Observacôes: 

• Recomendarnos que os serviços de instalaçäo e configuracão no servidor de aplicaçöes sejarn executados 
por profissionais especializados nessas tecnologias; 

• As configuracôes acirna de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos mInimos a serem 
atendidos. Podem ser superiores caso o cliente dispuser de rnais recursos; 

• Esta recornendacão de hardware é sornente para suportar o servidor de aplicacaes para 0 sistema TASY; 
• 0 processador e baseada no X86-64 x86 HT cuja data lancarnento seja-igual ou inferior a 1 ano; 
• Este ambiente pode ser virtualizado; 
• Caso seja ambiente virtualizado deve ter como infraestrutura de virtualizacão VMWARE vSphere (ESX1), 

Oracle VM ou Microsoft Hyper-V; 
A opcão de uso do Hyper-V está disponIvel apenas para uso nos sistemas operacionais executando a 
funcão de servidor de aplicaçOes. 

• Caso seja ambiente virtualizado a reserva de recursos da VM deve ser de 100%. 

As recornendacoes a seguir são para servidor de aplicação Java e Htrnl5, em urn ambiente single (1 servidor de 
aplicacão) destinado a TESTE/HOMOLOGAçAO. Segue a tabela corn a recornendação de hardware para quantidade 
de usuários: 

(Jsuários I Processadores X86-64 x86 HT 	Memória 	Cache 	 Discos 
Controladora 

AtélOO 4cores23GHz 	 16 GB 
	

256 MB 	12x300GB 

SAS NL 7.2k RPM (RAID 1) 

Observaçöes: 

• Recornendarnos que os serviços de instalacao e configuracao no servidor de aplicacOes sejarn 
executados por profissionais especializados nessas tecnologias; 
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S As configuracöes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos min 
atendidos. Podem car  superiores caso o cliente dispuser de mais recursos; 

S Esta recomendacão de hardware é sornente para suportar o servidor de aplicacoes para o sisterna 
TASY; 

S Este servidor acima recomendado é desenhado para testar funcionalidade e não performance. Para 
testar performance, quanto mais próxirna a configuracão for do servidor de producäo, maior 
assertividade na comparacao dos tempos da aplicacão. 

As recomendacôes a seguir são os softwares necessários para servidor de aplicacão Java e HtmlS, tanto para 
producão como para teste/hornologação: 

Camada 	 Produto 	 Versão 

Sistema Operacional (uma das Oracle Enterprise Linux 	 7 - 64bits 
opcôes ao ado) 	 - 

Red Hat Enterprise Linux 	 7— 64 bits 

CentOS Linux (para instalacöes que utilizarn o Philips 7-64 bits 
Application Manager) 

Servidores de Aplicação 
	

Tomcat 8.5 
	

8.5.x OR later 
HOMOLOGADOS: 

Oracle Weblogic Standard Edition 	 12.2.1.3.0 

2.71.x OR later Plataformas de servidor de 
aplicacão HOMOLOGADAS: 

Philips Application Manager 

,-. 

IMPORTANTE: 

• Clientes acima de 400 usuários: Clientes acima de 400 usuãrios conectados, podem optar por qualquer 
uma das solucOes no quadro acima, contudo, é altamente recomendado estabelecer um contrato de 
suporte corn empresas especialistas em sistemas operacionais Linux e suporte a ambientes de servidor 
para garantir uma boa gestão técnica para esta infraestrutura, independentemente de a solução ser 
comercial ou livre de licenciamento. 

• 0 Philips Application Manager é uma plataforrna altamente recomedada para Os clientes que não 
utilizarem outros produtos de licenciamento comercial para a camada de servidor de aplicacôes (ex.: 
Oracle Weblogic). 

• 0 Philips Application Manager fornece ao cliente uma solucão livre de licenciamento e corn alta 
capacidade de escalabilidade, seguranca e redundância para a funcão de servidor de aplicacoes. Os 
produtos homologados e mencionados no manual (MA - Manual de instalacào e configuracão dos 
servidores de aplicacão para TASY) estão disponiveis para utilizacão corn esta plataforma no ambiente 
do cliente, sern limitação de nümero de usuários conectados. 

0 As instalaçäes que utilizarem o Philips Application Manager como servidor de aplicacão, devem 
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obrigatoriamente utilizar CentOS Linux 7 de 64bits como sisterna operacional dos s 
estiverern rodando a solucao. 

• 0 cliente e responsável por prover suporte para todos os produtos utilizados em seu ambiente, sendo 
os mesmos de licenciamento comercial ou livres de licenciarnento. 

• 0 cliente 4 responsável pelo monitoramento, operaco, rnanutenc5o, investigacão e soluço de 
qualquer tipo de incidente relacionado a qualquer camada de software relacionado a infraestrutura 
que é utilizada para execução dos produtos Tasy e/ou MuItiMED em seu ambiente de tecnologia da 
inforrnaço. 

• 0 cliente é igualmente responsável por todos os aspectos de instaIaço, monitoramento, manutencäo, 
operaçäo, resoluco de problemas dos ambientes operados por meio da ferramenta Philips Application 
Manager, da mesma forma como realiza corn outros servidores de aplicaçao homologados (ex.: Oracle 
Weblogic ou Tomcat) instalados em seu ambiente. 

• A Philips recomenda ao cliente, firmar urn contrato de suporte corn especialistas de infraestrutura para 
utilizacão de qualquer uma das solucöes de software que säo requisitos para execucäo do sistema Tasy 
e/ou outros produtos mencionados neste manual. 

• Todo o processo de análise e resolução de problemas quando utilizada a plataforma Philips Application 
Manager para servidores de aplicação, deve ser realizada pelo cliente ou fornecedor de infraestrutura 
contratacio pelo mesmo, onde deve-se acessar os ambientes onde o produto está sendo executado e 
verificar os logs fornecidos pela aplicacâo e/ou acessar os ambientes Linux que correspondan ao 
servidores que estejam executando o produto e analisar quaisquer problemas relacionados a 
infraestrutura, da mesma forma como 4 realizado para servidores de aplicacão comerciais ou livres de 
licenciarnento instalados no ambiente pelo cliente ou terceiros por ele designados. 

• Para o produto Philips Application Manager, o cliente utilizará o mesmo processo de abertura de 
Ordens de serviço para a Philips quando necessário para solicitacôes, dcividas e/ou defeitos nesta 
plataforma. 

• Os servicos de integracão e aplicacOes web legadas, näo so suportados pelo Philips Application 
Manager, sendo necessário observar os requisitos de software e hardware do item 1.6 (e correlatos) 
acima em sua totalidade para utilização destas aplicaçôes, bern como dos rnanuais mencionados neste 
item para uma correta instalacão e configuracao destes produtos no ambiente. 

2.3 Servidor de Banco de Dados - MULTIMED (No disponIvel para Mexico) 

2.3.1 	Ambiente Single (1 servidor Para Banco de Dados) 

a) Hardware para servidor de PRODUçAO 

Abaixo se encontrarn as recornendacOes de servidores para quantidade de usuários na base de dados: 

Cache 
Usuários Processador Memória Discos 

Controladora 

Ate 30 1 processador x86-64 de 4 cores 8 GB 2x 300GB 

fIsicos (duas threads por nUcleo) SAS NL 15k RPM (RAID 
Ate 50 de 2.6Ghz 1) 16 GB 

512 MB 
Ate 70 1 processador x86-64 de 6 cores 4x 300GB 

fIsicos (duas threads por ntcIeo) SAS NIL 15k RPM (RAID 
Ate 100 de 2.6Ghz 24 GB 

1) 
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1 processador x86-64 de 6 cores I I 6x 300GB SAS 15k R17'M' 
DelOOa 

fIsicos (duas threads por nücleo) 
I 
I 	32 GB 1 GB 

I 
I (RAID 10) 

300 I  I  de 2.6Ghz 

Para projetos acima de 300 usurios conectados, a Philips recomenda que o cliente faca contato 
Acima de 

corn urn dos seus parceiros de infraestrutura hornologados. A lista de parceiros e seus 
300 

respectivos contatos, podern ser obtidos corn o departamento coñiercial. 

Observacoes: 

• As configuraçôes acima de Processador, Mernória, Cache e Discos são requisitos mInimos a serern 
atendidos. Podem ser superiores caso desejar. 

• 0 servidor de banco de dados de produção não deve ser virtualizado. 
• Esta recornendacão de hardware é sornente para suportar o banco de dados para o sistema MuIt1MED. 
• Como boa prática de lnfraestrutura, recornendarnos adquirir servidores e equipamentos de rede de 

fornecedores de prirneira linha e que tenharn assistência técnica na sua região. Confiabilidade e uma boa 
assistência técnica são mais importantes do que preco, devido ao grau de dependéncia em relação a estes 
equipamentos de misso crItica. 

• Considerar equipamentos corn a configuração recomendada, corn foco no dirnensioriamento da 
infraestrutura para 3 (três) anos. 

• E de responsabilidade do cliente em conjunto corn o fabricante, verificar se o hardware adquirido está 
certificado para o Sisterna Operacional escolhido. 

• Recomendarnos que os servicos em banco de dados sejarn executados por profissionais especializados 
nessas tecnologias. 

• A polftica de Backup deve ser desenhada, implantada e mantida pelo cliente, juntarnente corn o fornecedor 
dos servicos de instalacão do ambiente de Banco de Dados. 

• E necessário que existarn, no mInirno, 2 (duas) Bases de Dados para o MuItiMED, urna de producão e outra 
de testes, esta Ciltirna destinada a validacaes das versöes novas do MuItiMED, testes de aplicação e 
treinarnentos. 

• NAO hospedar no servidor de produção as bases de testes ou hornologacão. 

b) Hardware para servidor de TESTE/HOMOLOGAçAO 

Abaixo se encontram as recornendacoes de servidores para quantidade de usuários na base de dados: 

Cache Usuários Processador Memória Discos 
Controladora 

1 processador x86-64 de 4 cores 6x 300GB SAS 15k RPM 
Ate 100 fIsicos (duas threads por nücleo) 16 GB 512 MB (RAID 10) 

de 2.6Ghz 

Observacäes: 

• As configuracôes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos rnmnimos a serem 
atendidos. Podem ser superiores caso o cliente dispuser de mais recursos. 

• 0 servidor de teste/hornologacão pode ser virtualizado, desde que obedeca em virtualizacão, o mesmo 
sizing da tabela acima. 

• Este servidor acima recomendado é desenhado para testar funcionalidade e não performance. Para testar 
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performance, quanto mais prOxima a configuracão for do servidor de producão, major assertivid*le na 
comparacão dos tempos da aplicacão. 

• Esta recomendaco de hardware é somente para suportar o banco de dados para o sistema MuItiMED. 
• E de responsabilidade do cliente em conjunto corn o fabricante, verificar se o hardware adquirido está 

certificado para o Sistema Operacional escolhido. 
• Recomendarnos que os serviços em banco de dados sejam executados por profissionais especializados 

nessas tecnologias. 
• A polItica de Backup deve ser desenhada, implantada e mantida pelo cliente, juntamente corn o fornecedor 

dos serviços de instalacão do ambiente de Banco de Dados, 
• E necessário que existam, no mInimo, 2 (duas) Bases de Dados para o MuItiMED, uma de produço e outra 

de testes, esta ültima destinada a validaçôes das versôes novas do MuItIMED, testes de aplicacão e 
treinamentos. 

c) Software necessário para o banco de dados 

Abaixo as versôes dos produtos homologados: 

Camada Produto Versão 

Sistema Operacional Oracle Enterprise Linux UEK 6,7 

(Uma das opcöes ao lado) Red Hat Enterprise Linux 6,7 

Oracle Database Enterprise Edition 12c (1.2.0_with all patches 

/ Oracle Database Standard Edition available installed) 
Banco dedados 2 

19c (19._ with all available patches 
installed) 1  

1lgR2 (11.2.0.4.0 with all available 

Oracle Database Enterprise Edition patches installed) 

Banco de dados - Somente / Oracle Database Standard Edition 12c (12.2.0_with all available 
Brasil (1) /Standard Edition 2 patches installed) 

19c (19._ with all available patches 
installed) 1  

':lnformacôes sobre a funcionalidade autonomous database (19c): Devido as caracterIsticas de funcionamento da 
tecnologia autonomous database, cada cliente é responsável por avaliar a utilização e os possIveis impactos 
operacionais em um contexto de sistema ao habilitar esta funcionalidade. E também urn requisito que a Java 
virtual machine (JVM) esteja disponIvel na instância autonomous para utilizacão de rotinas que executam código 
Java na camada de banco de dados. 

(1) -A opcão corn Oracle Database hg acima, somente é permitida para o mercado Brasileiro e para clientes que 
esto em fase de migracão de uma geraco anterior do sistema para a geraço atual. Novos clientes dentro e fora 
do Brasil que não estäo em urn processo de migração do Tasy, devem observar 0 requisito de banco de dados na 
versão lZc ou 19c, conforme preconizam as tabelas deste documento. 
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0 

	

2.3.2 	Ambiente cluster (Mais de 1 servidor para Banco de Dados) destinado a 
tolerância a falhas OU de alta disponibilidade 

Efetuar contato corn parceiro Philips para projeto customizado do ambiente cluster para servidor de banco de dados, 
independente da quantidade de usuários. 

2.4 Servidor de Aplicacöes JAVA - MULTIMED - Exclusivo para uso no Brasil 

	

2.4.1 	Ambiente Single (1 servidor para aplicacão) 

a) Hardware para servidor de PRODUçAO 

Abaixo se encontram as recomendacôes de servidores para quantidade de usuários: 

Cache Usuários Processador Memória Discos Co ntro Ia do ra 

1 processador x86-64 de 8 2x 300GB 
Ate 100 cores fIsicos (duas threads por 16 GB 256 MB 

nicleo) de 2Ghz SAS NIL 7.2k RPM (RAID 1) 

1 processador x86-64 de 10 2x 300GB De 100 a 
cores fIsicos (duas threads por 32 GB 256 MB 

300 
nücleo) de 2Ghz SAS NIL 7.2k RPM (RAID 1) 

Para projetos acima de 300 usuàrios conectados, a Philips recomenda que o cliente faca contato 
Acima de 

corn urn dos seus parceiros de infraestrutura homologados. A lista de parceiros e seus respectivos 300 
contatos, podem ser obtidos corn o departamento comercial. 

Observacoes: 

• As configuracôes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos mInimos a serem 
atendidos. Podem ser superiores caso o cliente dispuser de mais recursos. 

• Este ambiente pode ser virtualizado utilizando-se corno infraestrutura de virtualização VMWARE ESX1. 
• A prioridade dos vCPUS provisionados para a VM, deve ser de 100% no Hypervisor, quando houver este tipo 

de configuracão disponIvel. 
• Esta recomendacão de hardware é somente para suportar o servidor de aplicaçôes para o sistema 

MuItiMED. 
• Como boa prática de lnfraestrutura, recomendamos adquirir servidores e equipamentos de rede de 

fornecedores de primeira linha e que tenham assistência técnica na sua regiâo. Confiabilidade e uma boa 
assistência técnica são mais importantes do que preço, devido ao grau de dependência em relação a estes 
equipamentos de missão crItica. 

• Considerar equipamentos corn a configuracão recomendada, corn foco no dirnensionarnento da 
infraestrutura para 3 (trés) anos. 

• Recornendamos que os serviços de instalacão e configuracão no servidor de aplicacôes sejam executados 
por profissionais especializados nessas tecnologias. 

• A Philips disponibiliza o Manual de Configuracão do Servidor WebLogic. 

b) Hardware para servidor de TESTE/HOMOLOGAcAO 
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Abaixo se encontram as recomendacoes de servidores para quantidade de usuários: 

Cache 
Usuários Processador Memória Discos 

Controladora 

1 processador x86-64 de 4 2x 300GB 
Ate 300 cores fIsicos (duas threads por 16 GB 256 MB 

nücleo) de 2Ghz SAS NL 7.2k RPM (RAID 1) 

Observacöes: 

• As configuracôes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos minimos a serern 
atendidos. Podem ser superiores caso o cliente dispuser de mais recursos. 

• Este servidor acima recomendado é desenhado para testar funcionalidade e não performance. Para testar 
performance, quanto mais prOxima a configuracäo for do servidor de produção, maior assertividade na 
comparação dos tempos da aplicacão. 

• Esta recornendacão de hardware é somente para suportar o servidor de aplicacöes para o sistema 
MuItiMED. 

• Recomendamos que os servicos de instalacão e configuracão no servidor de aplicacOes sejam executados 
por profissionais especializados nessas tecnologias. 

• A Philips disponibiliza o Manual de Configuracão do Servidor Web Logic. 

2.4.2 	Ambiente cluster (Mais de 1 servidor para Aplicacão) destinado a ambientes corn rnaior tolerância a 
faihas OU de alta disponibilidade 

Efetuar contato corn parceiro Philips para projeto custornizado do arnbiente cluster para servidor de aplicacão, 
independente da quantidade de usuários. 

2.5 	Especificacoes de hardware e software para servidores de integraço, WTS/RDS e aplicacäes web legadas 
em geral: 

a) Hardware para servidor de INTEGRAçAO, aplicacôes WEB (Cotacão de Compra WEB, PALWEB, Portal OPS, Plano 
de Satde Web entre outros projetos Java Web): 

Abaixo se encontrarn as recomendaçôes para o tamanho cinico deste servidor: 

Usuários Processador Memória 
Cache 

Controladora 
Discos 

1 processador 
x86-64 de 8 cores 

lntegraçôes (sern fIsicos (duas 2x 300GB 
 32 GB 256 MB 

lirnite de usuários) threads por SAS NL 7.2k RPM (RAID 1) 
nCicleo) de 
2.6Ghz 



lntegracóes (100 
1 processador 2x300GB 

usuários) 
x86-64 de 4 de 4 GB 256 MB 

SAS NL 7.2k RPM (RAID 1) 2.6Ghz 

Projetos WEB (Ate 
Compartilha o sizing da linha acima. 

1000 ou 100 usuàrios) 

Observacöes: 

• As configuracôes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos mInirnos a serem 
atendidos. Podem ser superiores caso o cliente dispuser de mais recursos. 

• Esta recomendação de hardware é somente para suportar o servidor de integracöes e aplicacoes web. (Ex. 
PACS, nota fiscal eletrônica, portal de compras/suprimentos, exames laboratoriais, projetos web, entre 
outros). 

• Este ambiente pode ser virtualizado utilizando-se como infraestrutura de virtualizacão VMWARE ESXi. 
• A prioridade dos vCPUS provisionados para a VM, deve ser de 100% no Hypervisor, quando houver este tipo 

de configuracão disponIvel. 
• Efetuar contato corn parceiro Philips para proieto customizado do ambiente quando a quantidade de 

usurios dos projetos WEB forem superiores a 1000 usuários. 

b) Hardware para servidor de WTS/RDS para TASY /MULTIMED JAVA: 

Abaixo se encontram-se as composicOes para este servico / servidor. E imprescindIvel que durante a configuracão 
da farm WTS/RDS no cliente, para TASY JAVA, seja respeitado o nümero mãximo de usuários por instância de sistema 
operacional conforme tabela abaixo. A não observância, pode acarretar problemas de desempenho na camada 
cliente (usurio final). 

I Usuários I CPU cores Memória I Discos 

4 	vCPU 	cores 	>= 20gb de area em volume 
l0usuários 16gb I 

2.8Ghz SAS10K OU superior 

Observacöes: 

• As configuracöes acima de Processador, Memória, Cache e Discos são requisitos mmnimos a serem 
atendidos. Podem ser superiores caso o cliente dispuser de mais recursos. 

• Este ambiente pode ser virtualizado utilizando-se como infraestrutura de virtualizacão VMWARE ESXi versão 
6 ou superior. 

• A prioridade dos vCPUS provisionados para a VM, deve ser de 100% para aquela VM. 

c) Software necessário para o servidor de INTEGRAcAO, APLICACOES WEB LEGADAS E wis 

Abaixo as versöes dos produtos homologados para quando forem necessárias a implantacão do servidor de 
WTS/RDS ou de integracöes para uso corn o Tasy: 

Camada 	 Produto 	 Versâo 
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Sistema Operacional Oracle Enterprise Linux 7 

(Uma das opcöes ao lado) Red Hat Enterprise Linux 7 

Servidor de aplicacöes / Apache Tomcat 6.0.41 
integracäo (uma das opcöes ao 
lado) Oracle Weblogic Standard Edition 12c - 12.2.1.3.0 

Servidor de WTS/RDS 
Windows Server: Standard, Enterprise ou 2012112 

Datacenter Edition 2016112 

IMPORTANTE: 

Para observar requisitos de instalaço e configuração do Tomcat e do Oracle Weblogic, deve-se observar o manual 
de instalação e configuraçäo dos servidores de aplicaço para Tasy, disponIvel na extranet da Philips. 

2.6 	Estaço de Trabalho do tisuário (desktops e notebooks). 

Recomenda-se a seguinte configuracão para nIveis ideais de desempenho na estaço de trabalho: 

2.6.1 	TASY JAVA: 
Nota: 0 Sistema operacional Windows 7 não é homologado para novas instalaçôes do Tasy EMR a partir de 

28/Fevereiro/2020. 

Sistema Operacional Windows 10 

Processador Intel Corei3 (12  geracäo ou superior) 2Ghz ou superior 

Memória 4 GB 

Espaco em disco para o Tasy 10GB 

Arquitetura do sistema operacional 64 bits 

Placa Rede 100/1000 Mbits 

Máquina virtual JAVA Utilizar iRE 1.7.0_4 ou superior 

Java Web: Projetos que so executados 
diretamente no browser ou em PDAs 

Browser compativel corn IE 8 ou superior. 

2.6.2 TASY HTML5: 
Nota: 0 Sistema operacional Windows 7 não e homologado para novas instalacôes do Tasy EMR a partir de 

28/Feverei ro/2 020. 

Sistema Operacional Windows 10 

Processador 
Intel 	Corei3 	(62 	geraco) 
2.5Ghz ou superior 

Intel Corei5 (42 geracão) 2Ghz 
ou superior ** 

Memória Minimo: 4GB Recomendado: 8GB** 
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Espaco em disco para o Tasy 5GB 

Arquitetura do sistema operacional 32/64 bits 

Placa Rede 100/1000 Mbits 

Máquina virtual JAVA iRE 1.8—last build(x86/x64) 

Navegador Google Chrome - Ultima versäo estável 

Proporçâo de tela 16:9 

ResoIuco minima de tela 1280x720 

Resoluçâo recomendada de tela 1920x1080* 

* Algumas funcöes podem ter esta resoluçào como minima. Ex.: CPOE, Pepo chart. 
** Para funcionalidades mais complexas ou que demandam mais recursos como a CPOE e também outras 
funcionalidades onde se fazem uso de gráficos em tela, se faz necessário o uso de processadores mais 
rápidos como o CorelS mencionado acima. Também é necessário mais memória RAM para fazer uso de 
funcionalldades corn processamento mais complexo como estas mencionadas acima. 
A utiIizaco de WTS/RDS para HTML5 é opcional e sornente deve ser utilizada quando o cliente nãO puder 
garantir os requisitos mInirnos de rede para uso do HTML5 como forma  de estabilizar o desempenho da 
conexão sem prejudicar a performance do usuãrio final. 

Para clientes que trabaiham corn terminais ThinClient conectados a servidores Microsoft WTS/RDS para utilizacão 
do TASY e/ou Multimed Java, os requisitos minimos para estes equipamentos são: 

Sistema operacional Windows Ce / Windows XPe 

Processador 600Mhz ou superior 

Memória 128MB 

Placa rede lOOmbits 

a) Rede lOgica 

Baseada em TCP/IP (Transmission Control Protocol)/lP (Internet Protocol). 

2.7 	Demais Hardwares 

a) Impressoras 

o sistema Tasy, é compativel corn impressoras Deskjet / Laserjet PCL5/6. Para a impressão de notas fiscais, utilizam-
se impressoras matriciais, exceto para empresas que tenham aprovacão da prefeitura para impressão em LaserJet 
dentro dos padrôes mencionados acima. 

Para impressão de etiquetas, devem-se adquirir impressoras de fabricantes homologados para TASY, que são: Zebra 
/ Argox ou outros dispositivos compativeis corn a linguagem EPL (Eltron Programming Language) ou ZPL (Zebra 
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Programming Language). Quando utilizados em tecnologia WTS (Windows Terminal Server)/RDS (Re 
Services), estes dispositivos: 

• Devem ser instalados localmente corn seus respectivos drivers no servidor de terminal; 
• Podem utilizar, no máximo, uma porta local mapeada para a impressora cornpartilhada na estaço; 
• E proibido utilizar serviços de impressora de sesso para as impressoras de etiquetas. 
• Durante a instalacão do Tasy HTML5, no serviço de impresso CUPS utilizado pela aplicacão, é necessário 

validar se todas as impressoras do ambiente do cliente possuem drivers compatIveis com o servidor de 
impressão CUPS em Linux. Nào havendo drivers compatIveis disponIveis, o cliente pode precisar substituir 
impressoras para prover compatibilidade corn o CUPS. 

• SolucOes de biting, retencão de impressào e similares que facam parte do ambiente legado do cliente E/OU 
de novos projetos on-premises do cliente, precisam ter seus requisitos testados em conjunto corn a solucão 
CUPS para implernentacoes HTML5. Não ha garantias de que serviços terceiros tern plena compatibilidade 
corn o serviço CUPS, utilizado pelo HTML5 para irnpresso. 

b) Equipamentos de código de barras 

o cliente que desejar utilizar as funcionalidades de código de barras do sistema precisará adquirir impressoras de 
etiquetas e leitores. As quantidades também variam de acordo corn o ncimerode pontos a serem informatizados. 

2.8 	Requisitos de Rede 

2.8.1 	Reguisitos de rede TASY JAVA: 

Consumo médio de banda: 50 kbps 

Garantia de banda: 100% 

Largura de banda concentrador circuito: Soma de todos os hospitais (up/down) 

Tipo de circuito recomendado: MPLS ou superior (Devido as features deste tipo de circuito) 

Tempo de resposta dos circuitos: <= Sms 

2.8.2 	Reguisitos de rede Tasy HTML5: 

Garantia de banda: 99% 

Largura de banda recomendada (100 usuários concorrentes): 30mbits 

Largura de banda customizada (n2  de usuários * 100kbps): Ex.: 	500 	usuarios 	* 	300kbps 	= 
150.000kbps -> 150mbits 

Tipo de link necessário: Link dedicado 

Tempo de resposta dos circuitos maxima: 50ms 

Tempo de resposta dos circuitos recomendada: <= 20ms 

3 Plataforma 

O Windows é o sistema operacional de uso corporativo para desktop mais cornum, portanto, os investimentos de 
mercado tern sido principalmente nesta plataforma. 0 Tasy possul integracäes corn outros componentes, 
dispositivos e recursos de mercado que estäo disponIveis exclusivamente na plataforma Windows. 
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Assim, mesmo que o Tasy tenha sido desenvolvido numa tecnologia que permite total portabilida 
operacional, devido a necessidade de utilizar drivers de impressoras, scanners, leitores óticos e 
mesmo não está homologado para rodar na plataforma Mac OS e/ou Linux em producão para larga escala na 
operação do cliente. 

	

3.1 	Regras para publicacão da aplicacão HTML5 para usuários internos OU externos no ambiente on-premise 
E/OU hosting: 

Independentemente de onde cliente publicar o sistema Tasy HTML5 para usuários locais ou remotos, deve-se garantir 
e gerenciar os acessos deesde a tela de login do usuário e em todas as transaçôes subsequentes dentro do sistema 
de forma segura. 

Também não é recomendado que a aplicacão seja liberada diretamente na Internet sem a utilizacão de filtros de 
tráfego. Estes filtros, servem para gerenciar e liberar acesso ao sistema para usuários conhecidos e autorizados pelo 
cliente. 

4 Recomendacôes gerais 

Recomenda-se a todos os clientes da Philips a leitura e aplicacão das boas práticas presentes nos manuais 
relacionados a instalacão, configuração e operacão da infraestrutura necessária para o sistema Tasy, bern como igual 
observância geral dos rnanuais de mecanismos e solucöes de segurança, todos disponIveis na Extranet da Philips. 0 
manual relacionado a seguranca por exemplo, contém urn conjunto de recomendacOes que quarido seguidas 
corretamente, tornam o ecossistema de operacöes do Tasy, rnais seguro e tolerante a falhas. 

Todos os requisitos relacionados a sizing de hardware, link de dados, Internet e demais componentes destemanual, 
são considerados médias de mercado. Neste sentido, o cliente é responsável por monitorar e gerenciar o ambiente 
de infraestrutura ajustando os requisitos para cima ou para baixo, de acordo corn a sua dernanda. 

	

4.1 	Modelos de infraestrutura de servicos homologados para o TASY: 

On-premises: 
Servidor fIsico 

On-premises: 
Virtualizacão 

Datacenter: 	Hospedagem 	dedicada 	de 
servicos de TI (laaS) 

Tasy Delphi X X X 

Tasy Java X X X 

TasyHTML5 X X X 

Tasy 	(módulos 
web) 

X X X 

CONECTI VI DADE 

A configuracao para habilitar a ferramenta Conexào Remota deverá seguir os protocolos estabelecidos no manual 
que será entregue pela equipe de projetos na fase de irnplantacão do SOFTWARE. Outrossim, através deste aditivo 
o CLIENTE declara ciência e concordância de que para a prestaçäo dos serviços de suporte rernoto a PHILIPS utilizará 
a ferramenta "Team Viewer", e ainda, que liberara em seu firewall ou proxy de internet, o domInio 
*.tearnviewer.corn  corn as portas tcp/443, tcp/80. 
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SEGURANCA 

o Sistema Tasy suporta o uso de criptografia para a conexão corn o servidor de aplicacão e também con 
dados Oracle. Sendo interesse do CLIENTE, este, poderá verificar na "extranet" da PHILIPS o Manual de Configuracão 
do Banco de Dados, Manual de Configuracäo do Servidor Weblogic e também o Manual de Mecanismos e Solucöes 
de Seguranca que versam sobre o uso de criptografia. 

Blumenau, 22 de abril de 2021. 

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA ME 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 
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TERMOS DE PRIVACIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 

A PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V. ("Philips Electronics"), corn sede na Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands, 
ou qualquer uma das respetivas filiais ou subsidiánas pretende que o voce fique farniliarizado corn a forma como recolhemos, 
utilizarnos, e divulgamos os Dados. Portanto, a presente TERMOS DE PRIVACIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS (doravante, o 
"Data Processor Annex" ou "DPA") so celebrados diretarnente corn a subsidiária "PHILIPS CLINICAL INFORMATICS—SISTEMAS DE 
INFORMAcAO L1DA.., sociedade empresria lirnitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  01.950.338/0001-77, corn sede na cidade de 
Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua 2 de Setembro, n9  1944, bairro Itoupava Norte, CEP 89052-004, doravante denominada 
"Philips" ou "Processador". 

1 	Escopo e funçöes das Partes 
1.1 	Escopo: Este DPA se aplica quando as Dados do Cliente forem processados pela Philips. Este DPA é regido pelos termos do 

Contrato entre as Partes para a prestacão dos Servicos e reflete as funçOes e responsabilidades das Partes no 
Processamento dos Dados do Cliente. Ao assinar este DPA, o Cliente estar6 celebrando este DPA em seu nome e, na 
medida do exigido pelas Leis de Proteço de Dados aplicáveis, em nome do Cliente e de suas Afiliadas. 

1.2 	Fun cöes das Partes: As Partes reconhecem e concordam que, no que diz respeito ao Processamento de Dados do Cliente, 
a Philips atuar como "Processador" para o Cliente, que, por seu lado, atuará como Controlador. 

2 	Processamento de Dados 
0 assunto de Processamento de Dados do Cliente é a prestaco dos Serviços nos termos do Contrato. 0 Apêndice 1 deste DPA 
("Detalhes do Processamento de Dados") descreve os Serviços, os tipos de Dados e as categorias de Pessoas FIsicas sujeitas ao 
Processamento pela Philips. No que diz respeito a duraco do Processamento, a Philips it-6 processar os Dados do Cliente de acordo 
corn a duracäo prevista no Contrato, salvo acordado em contrário. 

3 	Obrigacöes do Cliente 
Os Dados sero processados de acordo corn as exigências das Leis de Proteço de Dados aplicaveis. A flm de evitar düvidas, as 
instrucöes do Cliente qua nto ao Processamento dos Dados deverão cumprir as Leis de Proteçäo de Dados aplicáveis. 0 Cliente deverà 
ser a 6nico responsável pela exatidão, qualidade e legalidade dos Dados do Cliente e plos meios de aquisicäo desses Dados. 0 
Cliente deverá ser responsável, entre outras questöes, porgarantir urn fundamento jurIdico ao abrigo das Leis de Proteço de Dados 
aplicáveis para o Processamento de Dados Pessoais pela Philips como Processador. 

4 	Obrigacäes da Philips 
4.1 	Instrucöes do Cliente: A Philips deverã: 

a) Processar apenas Dados do Cliente: (i) em nome e em benefIcio do Cliente; (ii) de acordo corn as instrucôes do Cliente, 
conforme documentado neste DPA; e (iii) na medida do exigido por quaisquer leis aplicáveis. 

b) Processar Dados do Cliente exclusivarnente para as seguintes finalidades: (i) prestação dos Servicos solicitados pelo 
Cliente (de acordo corn o Contrato); (ii) curnprirnento de quaisquer instruçes documentadas fomecidas pelo Cliente 
corn relacäo ao Processamento de Dados do Cliente, desde que tais instrucôes sejarn consistentes corn os termos do 
Contrato; e pela (iii) conforrnidade corn todas as leis aplicáveis. 

4.2 	Nöo divulgacäo: A Philips devera manter os Dados do Cliente estritamente confldenciais e no divulgá-los a Terceiros sem 
a aprovacäo prévia par escrito do Cliente, exceto quando tal divulgacão for necessaria: (I) para a execucâo dos Servicos; (ii) 
para curnprir uma obngaçäo legal; ou (iii) para cumprir uma determinacâoválida evinculativa de urn órgäo governarnental 
(como uma intirnaco ou ordern judicial). 

4.3 	Confidencialidade: A Philips deverá garantir que seus frmncionarios e qualquer outra pessoa autorizada a Processar os 
Dados do Cliente: (I) estejarn informados sabre a natureza confldencial dos Dados Pessoais; (ii) ten ham acesso aos Dados 
do Cliente exclusivarnente na medida do necessáno para prestar os Servicos (apenas corn base na necessidade de saber); 
(iii) tenham recebido treinarnento adequado relativo as suas responsabilidades; e (iv) tenharn se comprometido a manter 
a confidencialidade ou estejarn vinculados a uma obrigaço estatutária de confidencialidade apropriada. 

4.4 	Seguranca: A Philips devera adotar e manter rnedidas técnicas e organizacionais adequadas para a protecão da segurança, 
confidencialidade e integridade dos Dados do Cliente. 

4.5 	Violaçöo de Dados Pessoais: A Philips deverá notificar a Cliente, sern uma dernora indevida, caso a Philips tome 
conhecirnento de uma Violaco de Dados Pessoais. Essas notiflcacOes deverão ser entregues a urn ou mais representantes 
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do Cliente por qualquer meio selecionado pela Philips, inclusive por e-mail. A Philips deverá envidar todo5 
medida do razoável para identificar a causa de tal Violaço de Dados Pessoais e tomar as medidas quejul, 
e razoveis para remediar a causa de tal Violaço de Dados Pessoais, desde que essa solução esteja ao alcai 
razoável da Philips. 

4.6 
	

Devolucdo e exclusâo: Mediante otérmino dos Servicos, o Cliente instrul a Philips a exçluir os Dados do Cliente que näo 
forem mais necessrios para a execuço dos Serviços ou, alternativamente, anonimizar tais Dados do Cliente de modo 
que a pessoa fIsica no possa ser identificada, salvo na medida em que a Philips for obrigada ou autorizada a reter 
determinados Dados Pessoais de acordo corn a legislação aplicàvel. 

5 	Subprocessadores 
5.1 	Designacdo de Subprocessadores: 0 Cliente reconhece e concorda que (a) as Afiliadas da Philips podem ser contratacjas 

como Subprocessadores; e (b) a Philips e suas aflliadas, respectivamente, podem contratar Subprocessadores 
terceirizados no que diz respeito a prestação dos Serviços. 

5.2 	Lista de Subprocessadores: No Apêndice 1 deste DPA, a Philips disponibiliza ao Cliente a lista de Subprocessadores 
utilizados para prestar os Servicos. A Philips deverá informar o Cliente por escrito sobre quaisquer alteraçöes nessa lista. 
Após ser assim informado, o aiente poderá se opor ao uso de urn novo Subprocessador pela Philips.devido a 
preocupaçöes razoáveis e bern fundarnentadas relacionadas proteço de Dados Pessoais, de acordo corn a lei de 
privacidade aplicàvel. 

5.3 	Responsabilidade: A Philips deverá ser responsável pelos atos e omissôes de seus Subprocessadores corn relacào ao 
Processamento de Dados do Cliente na mesma medida em que a Philips seria responsável se realizasse os serviços de cada 
Subprocessador diretamente nos terrnos deste DPA, salvo disposicôes em cpntrário estabelecidas no presente Contrato. 

Limitacäo de responsabilidade 
A responsabilidade total da Philips por todas as reclamacöes porventura resultantes de violaçôes das obrigaçOes de 
proteco de dados da Philips nos termos deste DPA deverá ser lirnitada aos danos diretos resultantes de negligencia grave 
por parte da Philips e a ela atribuiveis (excluindo, mas não se limitando a quaisquer danos indiretos ou consequentes, 
perda de lucros ou receitas, perda de faturamento, custo de capital e custo do tempo de inatMdade) ate o limite flnanceiro 
estabelecido no Contrato. 

7 	Disposicäes especjficas do Lei Geral de Protecão de Dados ("LGPD") 
Transferência intemacional efetuada para a Philips yelo Cliente: Na medida em que o Cliente transferir Dados do Cinte 
- sujeitos ao LGPD - para a Phillips ou suas Afiliadas que processa rem tais Dados do Cliente fora do Brasil, as Regras 
Corporativas Vinculativas de Processador da Philips (que so aqui incorporadas por referenda e formam parte integrante 
deste DPA) se aplicaro a essa transferência, a menos que: 
g) a autoridade brasileira de privacidade tenha ernitido uma deciso de adequacäo para opals (fora do Brasil) no qual a 

Philips ou suas Afiliadas estejam processando os Dados do Cliente; ou 
) outro mecanismo de transferência executado de forma valida se aplique a transferência de Dados do Cliente para 

esses palses que näo receberarn uma decisäo de adequacão vinculativa da autoridade brasileira de privacidade. 
7.1 	Transferência intemacional efetuada para o Subprocessador pelo Cliente: Na medida em que a Philips fizer uso de urn 

Subprocessador para processar os Dados do Cliente - sujeitos ao LGPD - fora do Brasil a Philips deverã celebrar corn o 
Subprocessador em questão as Cláusulas Contratuais Padrâo para "Processadores", a menos que: 
(a) a autoridade brasileira de privacidade tenha emitido uma decisão de adequacão para o pals (fora do Brasil) no qual 

o Subprocessadoresteja processando os Dados do Cliente; ou 
(b) outro mecanismo de transferência executado de forma válida se aplique a transferência de Dados do Cliente para 

esses palses que näo receberam uma decisão de da autondade brasileira de privacidade; 
0 Cliente, pelo presente, concede a Philips autorizaco para celebrar as Cláusulas Contratuais Padro para 
"Processadores" (quando necessário) corn o(s) Subprocessador(es) em nome do Cliente. 

7.2 	DPO do Philips: A Philips designou urn oficial de proteço de dados (DPO) local. Mais detalhes sobre corno entrar em 
contato corn o oficial de proteçao de dados relevante da Philips esto disponlveis no site da empresa 
https://www.philips.com/privacv.  
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Disposicöes Dversas 

	

8.1 
	

Data de inIcio: Este DPA entrará em vigor na data de assinatura do Contrato. 

	

8.2 
	

Rescisäo: Este DPA continuará em vigor ate a rescisâo do Contrato. Salvo disposicôes em contrário deste DPA ou do 
Contrato, todos as termos iniciados par letra mait:iscula utilizados no presente deverão ter os signifIcados que Ihes foram 
atribuldos na Clàusula 9 deste DPA. 

	

8.3 
	

Ordem de precedência: Em caso de conflitos ou inconsistências entre as termos do Contrato (incluindo seus outros DPAs) 
e as termos deste DPA, os termos deste DPA deverão prevalecer no que diz respeito ao Processamento de Dados do 
Cliente, independentemente de qualquer indicaco em contràrio no corpo principal do Contrato. 

	

8.4 	Independência dos cláusulas: Caso qualquer disposicào deste DPA se tome inválida ou inexequivel, as cláusulas restantes 
deste DPA deverão permanecer vlidas e em vigor. 

9 	Termos 
Para efeitos deste DPA, são definidos os seguintes termos adicionais: 
Afihiada significa (cam relacão a qualquer uma das Partes) qualquer entidade qte 

controle, seja controlada ou esteja sob controle comum cam a entidade objeto 
- deste Contrato, direta ou indiretamente. 'Controle", para as e1itos dessa 

definição, significa a posse direta ou indireta au a controle de mais de 50% das 
participacöes corn direito a vota da entidade objeto deste Contrato. 

Contrato significa a acordo pertinente entre a Philips e o Cliente para a prestaçâo dos 
Servicos. 

Leis 	de 	Proteçâo 	de 	Dados são as disposicôes da legislação obrigatoria do Brasil que contêm regras para a 
aplicáveis proteção de Pessoas FIsicas no que diz respeito ao Processamento de Dados 

Pessoais. 
Dados são a conjunto de Dados Pessoais processados pela Philips em name do Cliente 

e mediante as instruçöes deste. 
Controlador significa a pessoa juridica ou a pessoa fisica qqe, isoladamente ou em conjunto 

cam outras pessoas, determinam os fins e as meios de Processamento de 
Dados Pessoais. 

Autoridade de Proteção de Dados significa a autoridade püblica competente responsável por monitorar a 
aplicacão da Lei de Proteção de Dados Aplicável em Brasil. 

Pessoc FIsica significa qualquer indivIduo cujos Dados Pessoais são Processados pela Philips 
em name do Cliente e mediante as instrucöes deste. 

Dados Pessoais são quaisquer informacôes relacionadas a uma Pessoa FIsica identificada ou 
identiflcável. 

Violacäo de Dados Pessoais significa uma violacão da segurança que leve a destruicão, perda, afteracão, 
divulgacão näo autorizada ou acesso ao usa, Processamento ou acesso aos 
Dados do Cliente de forma acidental ou ilegal. 

Processamento significa qualquer operacão ou conjunto de operacoes realizadas corn as Dados 
Pessoais, seja ou não par meios automatizados, coma coleta, gravação, 
organizacão, 	estruturacâo, 	armazenamento, 	adaptacão 	ou 	alteracâo, 
recuperacão, consulta, usa, divulgação par transmissão, distribuicão ou 
qualquer outra forma de disponibilização, alinhamento ou combinacâo, 
restricãa, eliminacão ou destruição. 
Processar" e Processado devem ser interpretados de acordo. 

Processador significa a entidade que Processa Dados Pessoais em name do Cliente e 
mediante as instruçöes deste. 

Subprocessador significa qualquer Processador contratado pela Philips ou par um membro do 
Grupo Philips para processar as Dados do Cliente. 

APENDIcE 1: 
DETALHES DO PROCESSAMENTO DE DADOS 

Natureza do Processamento 
A Philips podeM processar as Dados do Cliente conforme necessário para executar as Serviços objeto do Contrato. 
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Categonas de Pessoas FIsicas 
As categorias de Pessoas FIsicas cujos Dados Pessoais estaro sujeitos ao Processamento pela Philips incluen 
funcionrios, pacientes. 

Categorias de Dados 
Os tipos de Dados Pessoais que estarâo sujeitos ao Processamento pela Philips induem: informacôes de contato, imagens, dados 
financeiros. 

SubprocessadoresAprovados 
Os Subprocessadores utilizados para prestar os Servicos estho listados abaixo: 

Nome do Subprocessador 	 Pals em que está localizado 
KONINKLUKE PHILIPS N.V. 	 Os Palses Baixos, Europa 
PHILIPS CLINICAL INFORMA11cS—SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 	 RepCiblica Federativa do Brash 

Blumenau, 22 de abril de 2021. 

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA ME 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 



PROCEDIMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS 

	

 

26/04/202115:56:46 (BRT/UTC-3) 	 'Fis, 	/ 

Documento 	 • 
Instituto de Planejamento e Gestão de Servicos Especializados - IPGSE, Contrato LUT - 	 9 
2402394  

£ 	 8 

Arquivo 	 1II 15 1 
Volume 000001\2d4b2086d2384b6ea0f02c688c3fd810.pdf  

"1 
? 	/f/fdt/.j 

Fecha de transmision del proceso de firma digital 
22/04/2021173835 (BRT/UTC 3) 

i 	PS 
Codigo de verificacion 
61BD-EC78-0408  

Validaciort de documentos y estado actual no  
hfl //hIlIps ssinaweb corn br'a/Docurnento/Protocolo/61BD EC7S 0408 	

1 

Status 

Proceso de firma de docurnentos finalizado en 26/04/2021 	 - Este 
15:55:48 (BRT/UTC-3) 	

I 	:1. 	
• 	• 	

1 Sincronizado con el Brasilero Legal Horal - Proyecto 	 - 
Observatorlo Nacional NTPbr y NIC.br 	 - 

Suscripciones  
.- .)  

[008.528.389-48] Hermes Kruger 	............ 	. 	: • 	j 	! . • /? ii & (fjfff. I 	'' 
F Jr/[Testemunha] hermes.kruger@philips.com 	 I 	I 

Firmado (Electrónico AC AssinaWeb) en 22/04/2021 17:49:35 (BRT/UTC 	r 	I 

3) 	 .A1 

[596.869.109-30] Decio Ferreira Gusso 

J [Representante Legal] deciogusso@ghr.com.br  

f 	Firmado (ElectronicoACAssinaWeb) en 23/04/2021084249 (BRT/UTC 	 't,!',A.A 
Tj 	r 

3) 	 A 	( 	 A 

I 	
- 	

. 

[484.680.881-531 Eduardo Pereira Ribeiro 	 fl. 	 I 	 I 

	

I 	 I 	I 	I 
[Representante Legal] eduardo.pres@ipgse.org.br  A 

Firmado (Electronico AC AssinaWeb) en 23/04/202109:05-17 (BRT/UTC 	
A ,/1

3) 
I 

I 
[969.646.269-72] Enedir Zimermann Schulka  

, 	[Procurador (a)] enedir.zimermann@philips.com 	 . ' 
Armada (Electronico AC AssinaWeb) en 23/04/202109:37:39 (BRT/UTC 	2 t i IA 	.A 

il  12 	 - 

I 	I 	 Ii) 	I 

[988.319.689-04] Shi rIel Wruck Ebert 
/ [Testemunha] shirlei.ebert@philips.com 	 /1 	i:v2f */f /x 

Firmado (Electroruco AC AssinaWeb) en 23/04/202110:30:23 (BRT/UTC 	 A 	2
1. 

3) 	. 	. ........- 	. -.......... . 	. 	.. . 	. ... 	. 	. 	. 	............I 
e e  j 	.. 	 I. 

(003.701.539-791 Edilson da Silva 

	

?t( 	I 
Y [Procurador (a)] edilson.silva@philips.com 	 I 	Al 	21 A A 

4 	Firmado (Electronico AC AssinaWeb) en 26/04/2021 15:55:48 (BRT/UTC 	 I 
 J . 
	2] 
!.i 

	

/ 	A ' 

Eventos  
1 	/ 

22/04/202117:38:35 [008.528.389-48] Hermes Kruger publicada. 
go 



' 	 E 	 L3. 

ht 	1, 	,. - - , 	z i ;~ ; " ~ 't -~ ~ A ~w ,-, , ~ 	

--,~,- 

, 

Eventos (Continuacion) 

	CD r,s__ 
- 	 . . -' 	 -).//

I OA 

22/04/2021 17:49:35 [008.528389-48] Hermes Kruger (IP: 162158.62.209) firmado. No lo viste. 

23/04/2021 08:42:49 [596.869.109-30] Decio Ferreira Gusso (IP: 172.68.25.144) 

23/04/2021 09:05:17 [484.680.881-53] Eduardo Pereira Ribeiro (JP: 172.68.26.55) firmado. No to viste. 

23/04/2021 09:37:39 [969.646.269-72] Enedir Zimermann Schulka (IP: 172.70.38.21) firmado. No to vste- 
0.- 	. . .- : 	- : ( .. 	, . 	. 	 . ' 	 r;4 	-t 

23/04/2021 10:30:23 [988.319.689-04] Sh;rle Wruck Ebert (IP 64 215 22 61) firmado No lo viste 

26/04/2021 15:55:48 [003.701.539-79] Edilson da Silva (P 172.68.24.123) firmado Visto en 26/04/2021 	
I 

155233 	 c 	 4 t , r . 	 ,- 
- . . . 	- 

:' • .•-/ 	. 	•! 	.• 	.- 	•- 	• - •.• 	' I 	.. ; 	 'Jt 	' 	 .// ,:'11 t̀ .- .- ,' 	..f .. 
- 	 '. 	 I 	 'r 

( 	f 	 i 

	

? 	k 	
1 

-: 	... : 	 .:i.....,. .-:-  -   - - 	• . 	 . 	 .- 	 /..1. ( 	I 	, 	 .- 	3: 	l 

	

. 	- 	
c 	 - 	i( J 	 ( 	r 

'______\ 	 ' 	
_& 	

k 	 ' 	I 
1' 	.'i 	I 	i1 	'i -.--- 	 Lf 

- 	 ., .1 	
. 	 ,. 1 	

' / 	';I ., ::', 
r 	;.i1 	j.. : 

	

l 	

: 	 ( 	
;I , 	fç , ; 	( e' 'I 7fc4 ; 	( h 

	

k. 	 . 	 4 	 'I. 

	

' 	 I 	 , 	J 	- 	J ; 

	

I 	 ,, 	) 	f 	) 	x 	 V;4I1 I 

	

. , 	 ' 	 > 	 . 	 / 

	

' 	 . 	 , - 	
,. 

( 	. .' ' 	I 	 • 	( I 	/ // 	
-'< . z- 	

•' 

	

( 	5 .. 	 " 	k 	j 	
I h 	'r 

	

— 	 - 	 I 	 I 	' 	
k 	i 	s * • 

	

~ 	".. 	 : 	: 	' .:Il 	, I 	
? 	' 	q 	 , 	 I 	 , I 	 . 	I 	i7 	31? 	 j.I .f 	 ./ 

I 	i 	

{ 	I 
Ii 	P jt 	< f; 	( 1h !rr 

	

I 	f 	;4 	 I 	 k 	 I 
ç. 	- 	

t 	 I 
J 	S 	 ; ? 	 J 	.% c - 	) 	j 	- .1) 1 

. ..... 	.., 	. 	. 	: 	 . 	•.,., . 	 ... 	 ' .. 	 '1 

3 	l 	 ., .. 	
r1( 	 1" 	1' l 	. 

... .. .. ............. 	........ 

	

l 	.1 	 1 	 l 	4J 	tt1 

"&t 	lk1 	 t4 	I 

.. : • 	- 	- 	• 	 ii 	
-: 

I 	 / 	 F 	i 	7 1 	 - 
l.1 

... ........... 
:. • 	: 	 .. 

I 	 1 	(f 	1 
...— 	 ' I 	

. 

1 	 I 	
, 	

•l 	 I 	 1- 

1 	 c ) 	1 A 	* 	1j?i/ 
; 

5 , 	- 

-: ' 
: 	:f ' 

;:? 	
c 	

/7:; 	 47 ii; 1r:%c;r 
1 	 . ................. I 	 . a.I 	. 	 - .....;. 	(_. 	a 	a 	a 	I 	 & 	. 	tt - 

	

a 	 P 	
a 

P 	 1 	11 1 	
a 	a 	, 	: 

	

A 	/ 	I 	
J 	 .- 	 I A11 	1? a,

1. 
a 	

a 	 a 	a 	a 	
a 	 a 
 11 

 

a 	
a 	

a 	 a 	
P 

I 	
a 	 a 	 a 

	

£ 	
I 	 P 	 * 	 1 1 	a 	 a 	at. 

	

I 	a /1' 	1 	1 	1 - 	j'a' 	a 	f. 	1 	/1(1 	/ 	. 	 //
ii, 

a 	a -' 	 pt j 	p 	p 	 aa 	Pp 	1 

	

a 	
a 	 I 	a 	I 	a 	a 

.1 

	

I 	
P 	a 	

I1 	A 	
a faa 

a 

a' 	 I 	I 	 P 1 *7 	 P 

	

A 	I 	I 	 ' 	aa / I 	ap 	i 'pa 
I 	I ,p 

	

I 	 p 1 1 	 7 a 	-' 
a 	' 

a 	.-pI 	I 	aa 	a 	p 	aaV 	 a 	a 
IL:. ........... 

	

£ 	 I 	I 	 1 	.t 
j 	 '' p.ap 	.. 	 a 

I 	 'a' 	c 	pI,a 1 II 

	

a 	a' 	 aa ?a' - 	 '1 

a 	 I 	
I 	P 

Arquivo: 61BD-EC78-0408 Pgina: 2/2(a1/j.'. 


