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ANEXO II – INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E INSUMOS 

 
A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a Infraestrutura de TI e insumos 

necessários para prestação de serviços, em especial para transmissão e 

arquivamento das imagens médicas, dentre eles: 

 

 

 Cessão de computadores e impressora com papel e tonner para 

impressão das imagens e laudos em sala de exame; 

 Fornecimento de insumos (de escritório, diretos para sala de 

USG, filme para mamografia, EPIS); 

 Sistema próprio para digitação, liberação e controle de laudos; 

 PACS/link/Armazenamento de imagens; 

 Laudos padronizados de acordo com a identidade visual do 

cliente; 

 PACS/armazenamento das imagens médicas/link que permite a 

visualização das imagens radiológicas nos diversos setores da 

Unidade Básica de Saúde, permitindo uma economia na 

impressão das mesmas e agilidade no atendimento e espera de 

pacientes; 

  Sistemas operacionais de TI com certificação da Anvisa conforme 

legislação atual. 

 

 

INFRAESTRUTURA de TI a ser disponibilizada pela CONTRATADA para 
transmissão das imagens médicas: 

 

A. Hardware: 

 

- 01 Computador tipo PC com as seguintes características mínimas: 

Processador Intel 2Ghz Core I5 ou 17 ou processadores AMD equivalentes 

Memória RAM de 4Gb e disco rígido de 100 GB espaço livre 

Sistema operacional Windows 7 ou superior 
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Teclado multimídia e mouse óptico 

Placa de rede 100/1000 

Interface de rede Fast Ethernet ou Giga Ethernet Interface USB 2.0 livre para 

conexão com scanner 

Software antivírus AVG.  

- 01 scanner de documentos com Interface USB 2.0, compatível com Windows 

XP ou Vista. 

 

B. Sistemas e Rede: 

 

O computador deverá ter acesso à Internet com link exclusivo ou compartilhado 

e velocidade mínima de 4Mb de saída (upstream).  

O computador deverá estar na mesma rede do equipamento médico, para que 

eles se comuniquem sem restrições. 

Liberação para acesso remoto e suporte técnico à distância.  

Arquivamento de Imagens. 

Integração se necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 


