
 

Chamamento - Apoio de instituições por Telemedicina no combate da COVID-19 

Versão 1 – Data 18 de maio de 2020 

 

1. A prestadora de serviços será a empresa INOVA MEDICAL - SERVICOS DE SAUDE E GESTAO 
LTDA, CNPJ 37.073.310/0001-46, situada em Porto Alegre - RS, e os serviços serão prestados 
exclusivamente por meio de modalidade de consultoria à distância. 

2. A INOVA Medical será responsável por: 

2.1. Prover equipamento de telemedicina, com conectividade por meio de rede wi-fi e 
4G (operadora Vivo). 

2.2. A INOVA Medical será responsável pelos custos de envio e de devolução do 
equipamento, por modalidade de SEDEX ou por meio de transportadora. 

2.3. Fornecimento de serviço do plano Rotineiro - COVID-19, consistindo em reuniões 
diárias, de segunda a sexta-feira em horário comercial, com duração aproximada de 60 
minutos para discussão de pacientes graves ou críticos com suspeita ou diagnóstico de 
COVID-19, mediadas por médico com título de especialista em medicina intensiva. 

2.4. Fornecimento de serviço do plano Gestão indicadores - COVID-19, consistindo em 
orientações na coleta de indicadores clínico-assistenciais, análise de indicadores clínico-
assistenciais e reuniões semanais de gestão para discussão dos mesmos. 

2.5. A duração dos serviços será de 90 dias. 

3. Serão elegíveis unidades de instituições que: 

3.1. Sejam entidades públicas ou entidades filantrópicas que atendam pacientes adultos 
do Sistema Único de Saúde. 

3.2. Não possuam médico rotineiro com especialização em medicina intensiva na 
unidade. 

3.3. Possuam leitos com ventilador mecânico para o manejo de pacientes graves. 

4. Serão inelegíveis instituições que: 

4.1. Não atendam pacientes do Sistema Único de Saúde. 

4.2. Possuam vínculo comercial ou de prestação de serviços com a INOVA medical, com 
qualquer um de seus sócios ou com familiares de primeiro ou segundo grau. 

4.3. Possuam rede de internet wi-fi ou o local possua cobertura 3G ou superior da 
operadora Vivo. 

5. As instituições interessadas deverão: 

5.1. Preencher o formulário contido no ANEXO I desse chamamento. 

5.2. Apresentar carta de interesse explicando os motivos pelos quais entende que a 
instituição deverá ser beneficiada. 

5.3. Apresentar termo de anuência do gestor da instituição (ANEXO II). Poderá ser 
enviada adicionalmente termo de anuência do gestor do sistema de saúde (secretaria 
municipal ou estadual de saúde). 



 
6. As instituições contempladas deverão: 

6.1. Possuir médico, não especialista, disponível para reuniões diárias de 
aproximadamente 60 minutos para discussão dos casos COVID-19. 

6.2. Permitir que seu nome seja veiculado em comunicações da INOVA Medical. 

6.3. Devolver os equipamentos fornecidos em até sete dias após o término das ações de 
teleconsultoria, sendo os custos arcados pela INOVA Medical. 

 
7. A avaliação e seleção dos participantes se dará da seguinte forma: 

7.1. A avaliação será realizada por um sócio da INOVA Medical e por um membro 
externo à empresa. 

7.2. As avaliações serão realizadas de forma independente por dois avaliadores, que 
atribuirão pontuações de 0 a 10 aos seguintes critérios, sendo realizada média 
padronizada ao final: (i) cenário epidemiológico e necessidade local; (ii) motivação da 
instituição; (iii) adequabilidade técnica; (iv) potencial de valor para o Sistema Único de 
Saúde. 

7.3. Será divulgado publicamente, na página eletrônica da INOVA Medical 
(www.inovamedical.com.br) o número de instituições inscritas e as duas instituições 
contempladas. 

7.4. Caso haja irregularidade no preenchimento dos dados ou caso haja recusa de 
participação de uma das instituições contempladas, será chamada a instituição com 
terceira maior pontuação, e assim sucessivamente. 

7.5. Instituições não contempladas poderão consultar sua posição e pontuação através 
do correio eletrônico: contato@inovamedical.com.br  

8. Sobre os prazos 

8.1. As propostas deverão ser enviadas até o dia 03 de junho de 2020. 

8.2. A divulgação dos resultados se dará no dia 05 de junho de 2020. 

8.3. Os serviços serão prestados por 90 dias consecutivos, a iniciar após o recebimento 
dos equipamentos, estimado em até 7 (sete) dias após a divulgação do resultado. 

9. Essa é uma ação de iniciativa própria da INOVA Medical, não gozando de nenhum benefício 
tributário ou fiscal, com custos sendo arcados pela própria empresa. Reserva-se ao direito de 
cancelamento do chamamento ou dos serviços prestados em caso de necessidades financeiras 
ou motivos de força maior, sem nenhum ônus para a empresa. 

 

 

INOVA MEDICAL - SERVICOS DE SAUDE E GESTAO LTDA 

CNPJ 37.073.310/0001-46 
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ANEXO I – Formulário de dados da instituição 

 

Responsável pelas informações 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Cargo/função: ________________________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________________ 

 

Dados da instituição 

Nome da instituição: ___________________________________________________________ 

Cidade/Estado: _______________________________________________________________ 

Natureza:   (    ) Pública  (    ) Privada filantrópica 

Tipo de unidade candidata aos serviços: 

(    ) Unidade de Terapia Intensiva – UTI  (    ) Unidade de Cuidados Intermediários - UCI 

(    ) Hospital de campanha   (    ) Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

(   ) Outro:  __________________________________________________________________ 

 

Características assistenciais da instituição 

Número de leitos totais na unidade: ______________________________________________ 

Quantidade de leitos por médico: ________________________________________________ 

Quantidade de leitos por enfermeiro: _____________________________________________ 

Quantidade de leitos por técnico de enfermagem: ___________________________________ 

Número de leitos com ventilador mecânico: ________________________________________ 

Número médio de pacientes estimados com COVID-19 em atendimento: _________________ 

Proporção de pacientes atendidos pelo SUS (percentual): ______________________________ 

Número de médicos rotineiros (frequência 5 dias por semana): _________________________ 

Formação dos médicos rotineiros: _________________________________________________ 

 

Características da infraestrutura de tecnologia da instituição 

Unidade possui prontuário eletrônico?     (     ) Sim  (      ) Não 

Unidade possui cobertura de sinal de dados da operadora Vivo? 

(    ) Não      (    ) Sim, 2G     (    ) Sim, 3G   (    ) Sim, 4G ou superior   (    ) Desconhecido 



 
Unidade possui rede wi-fi?   (     ) Sim  (      ) Não 

Percepção da qualidade de sinal e velocidade de transmissão de dados na rede wi-fe: 

(    ) Não se aplica 

(    ) Baixa - permite visualizar páginas da web, mas com dificuldade 

(   ) Média - permite visualizar páginas da web de forma adequada, mas com limitação 
na visualização de vídeos 

(   ) Alta - permite visualizar vídeos de forma adequada 

 

 

 

 

  

Envie esse documento até o dia 03 de junho de 2020 para o e-mail: contato@inovamedical.com.br 

Anexe junto ao formulário: 

• Carta de interesse explicando os motivos pelos quais entende que a instituição deverá ser 

beneficiada.  

• Termo de anuência do gestor da instituição 

Aguarde confirmação de recebimento 
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ANEXO II – Modelo de termo de anuência do gestor da instituição 

 

 

Data, 

Eu, (nome completo), na competência de (cargo ocupado) da (nome da instituição) estou ciente 

dos termos do chamamento de apoio de instituições por telemedicina no combate da COVID-

19, promovido pela INOVA MEDICAL - SERVICOS DE SAUDE E GESTAO LTDA. Estou de acordo 

com a participação da (nome da instituição), a qual represento. 

Atenciosamente, 

(nome / assinatura) 


