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São Paulo, 8 agosto de 2017. 

 

 

À 

Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar 

	
A/C S.R.(a). Guilherme Porto Capibaribe 

 

Apresentamos neste documento algumas informações sobre a GesLab seus serviços e produtos, 
para vosso conhecimento e apreciação. 

 

Aguardamos com interesse seu retorno e nos colocamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Fábio Tadeu Mendonça. 

11-	3090-0072 
11-98323-1400 
comercial@geslab.com.br 
www.geslab.com.br 
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QUEM SOMOS 
 
A GesLab foi fundada com o objetivo de fornecer ao mercado soluções corporativas de 
consultoria e sistema de informação. Baseada em um modelo organizacional estratégico e uma 
política de gerenciamento participativo. 

Nossa meta é atender às necessidades das empresas que estão cada vez mais investindo em 
tecnologia e capacitação de seus profissionais, para acompanhar as mudanças da era digital. 

Somos uma empresa que tem a abrangência nacional e internacional. 

Nossa empresa é focada no desenvolvimento de projetos inovadores nas áreas de Sistemas e 
Tecnologia da Informação. 

A atuação de nossa empresa ultrapassa o Território Nacional, almejando o mercado 
internacional. 

MISSÃO 

Conectar organizações com o compromisso de resultados, provendo tecnologia de ponta para 
produção criativa de informação. 

VISÃO 

Liderar adequando permanentemente serviços às necessidades do mercado, tendo como 
diferencial a aplicação constante dos valores nas relações com clientes, investidores, 
fornecedores e sociedade. 

VALORES 

● Tudo está inter-relacionado; 

● Aprender sempre; 

● Criar e inovar para competir; 

● Comprometimento e valorização do indivíduo; 

● Decisões baseadas em fatos; 

● Adaptação permanente; 

● Resultados para todos; 

● Entusiasmo pelo cliente; 

● Parcerias e crescimento; 

● Responsabilidade social na prática. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA LISNET 
 
LISNET sistema de informação de gestão e serviços ao diagnóstico. Sendo, um poderoso LIS 
(Laboratory Information System), desenvolvido para atender todas as necessidades dos 
laboratórios de Análises Clínicas nos mais variados perfis e abrangência. A riqueza de 
funcionalidades e a solidez de seus conceitos foram características fundamentais para o sucesso 
da informatização de diversos serviços públicos e privados, hospitalares e ambulatoriais, assim 
como laboratórios de apoio, redes de laboratórios, e bancos de sangue. 

A característica principal do LISNet é a mobilidade, com seu funcionamento em nuvens (Cloud-
Computing), o acesso ao sistema é através da internet, ou seja o cliente poderá instalar o 
aplicativo em seu computador portátil ou em seu desktop em casa ou na clínica e ter acesso ao 
sistema com todas as suas funcionalidades 24 horas por dia mesmo fora do laboratório, bastando 
ter conexão com a internet, sendo ela 3G, Wi-Fi ou banda larga. 

 

 

 

Estrutura Disponibilizada 

Servidores de aplicação (aplicação, web e 
integrações); 

Servidores de banco de dados Oracle; 

Backup full diário, incremental a cada 1 hora 
e retenção por 14 dias; 

Nossos SLA 

Servidores 99,45%, com tempo máximo de 
recuperação de 4 horas; 

Backup 99,90% 

Energia Elétrica: 99,99% 

Internet: 99,99 % 

Esta possibilidade de configuração e versatilidade se estende inclusive em integrar-se com outros 
softwares, tais como sistemas de gestão hospitalar (HIS) ou sistemas de gestão de saúde pública 
como por exemplo: SISCOLO, SISMAMA entre outros. 

Mais que um sistema, o LISNET foi desenvolvido com tecnologia de ponta e funções 
revolucionárias. Sua implantação verdadeiramente conduz a um novo patamar de qualidade, 
capacidade produtiva e agilidade. A empresa trabalha com muito mais eficiência, os processos 
tornam-se mais visíveis e rastreáveis, o consumo e a circulação de papéis reduzem 
expressivamente, o custo benefício será imediato garantindo assim a satisfação e fidelidade dos 
clientes.  
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CERTIFICADOS 

 

VANTAGENS, BENEFÍCIOS. 

• Segurança do banco de dados; 
• Backup de link para acesso remoto; 
• Sem limite de banda para conexões; 
• Atualização Live-Update; 
• Backup Automático das informações; 
• Banco de dados Cliente-Servidor Oracle; 
• Manutenção de banco de dados on-line (não é preciso parar o sistema). 

 

CARACTERISTICAS 

• Cadastro e conferência; 
• Controle e separação de amostras para execução em diversos sites de execução; 
• Assinatura eletrônica; 
• Código de barras único e pré-impressos; 
• Laudos em HTML ou PDF; 
• Mapas de trabalho personalizados; 
• Consulta de resultados para Internet; 
• Sistema totalmente on-line com postos de coleta; 
• Faturamento eletrônico; 
• Diversas Estatísticas; 
• Controle de pendências; 
• Gerencia exames em laboratórios de apoio. 
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ROTINAS LISNET 

Cadastro de Pacientes 

• Cadastro baseado em Prontuário Único de Pacientes; 
• Cadastro de prontuário e requisição em uma única tela; 
• Impressão automática de comprovante e etiquetas de códigos de barras; 
• Histórico completo do paciente e seus resultados anteriores; 
• Impressão automática de comprovante e etiquetas de códigos de barras; 
• Crítica das regras do convênio no ato do cadastro; 
• Sem limites de exames por paciente; 
• Controle de prazo de entrega de exames em urgência; 
• Possibilidade de definir questões obrigatórias a determinados exames; 
• Impressão de mapas de trabalho do tipo grade, por paciente ou por setor; 
• Conferência de cadastro para evitar possíveis erros no faturamento. 

	
Triagem 

• Modulo de triagem e recepção de material; 
• Confirmação de coleta com a leitura da amostra; 
• Impressão de etiquetas para recipientes de coleta; 
• Controle de fluxo de execução; 
• Transporte e recebimento por lote; 
• Rastreabilidade dos pontos de separação; 
• Controle de carros e rotas de transporte. 

	
Controle de Coleta 

• Modulo que possui duas funções, controla a coleta de seu ambulatório e também os 
coletores que eventualmente se locomovem dentro de um hospital para a realização da 
coleta de materiais; 

• Monitor de visualização rápida de coletas ainda não realizadas; 
• Impressão automática de etiquetas de código de barras para coleta; 
• Relatório de coletas realizadas. 

	
Mapa de Trabalho 

• Impressão do mapa por unidade, posto de coleta e por setor com as observações do 
paciente no mapa de trabalho; 

• Impressão do código de barras no mapa. 
	
Gerenciamento de Amostras 

• Digitação de resultados pelo número da requisição; 
• Liberação técnica e médica, onde o técnico tem todas as informações necessárias para a 

liberação dos exames incluindo as observações do paciente, questionário e resultados 
anteriores. Permite a repetição e solicitação de nova coleta através dessa rotina; 

• Impressão de laudos individuais por paciente completo ou parcial; 
• Status das Amostras em análise completas e pendentes; 
• Acesso a soroteca. 
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Relatórios 

• Impressão de laudos; 
• Impressão de relatórios de protocolo de entrega de laudos; 
• Protocolo de nova coleta; 
• Relatório de pacientes com pendência de material; 
• Relatório de amostras já triadas; 
• Relatório de pendência; 
• Relatórios com filtros personalizados;  
• Relatórios para CCIH; 
• Relatórios de Doenças de notificação compulsória; 
• Relatório de exames alterados. 

	
Consulta de Laudos 

• Modulo onde o médico ou enfermeiro/a poderão consultar ou imprimir seus resultados 
dos exames solicitados, diminuindo assim a impressão de laudos pelo laboratório; 

• Existe também uma versão web dessa rotina para que os pacientes também possam 
imprimir seus laudos sem a necessidade de se locomover até o laboratório gerando 
economia para ambos. Como ferramenta de consulta pode ser liberada para médicos, 
hospitais e todos seus clientes para agilizar a entrega dos resultados com senha individual 
para cada usuário. 

	
Painel de Controle 

• Estatística que mostra em tempo real o andamento do laboratório em modo gráfico e que 
mostra a quantidade de exames e pacientes por unidade, data e status do exame; 

• Estatística de produção que mostra como os funcionários estão trabalhando, onde você 
irá visualizar a quantidade de exames e pacientes que cada um deles cadastrou, assinou, 
liberou, imprimiu, pediu nova coleta ou deve. 

	
Formatação de Exames 

• Formatação de máscara de exame usando a linguagem HTML, conforme a necessidade 
do laboratório possibilitando a consulta via internet ou envio do resultado por e-mail; 

• Layout diferenciado por método de análise; 
• Configuração de flags e valores limites para bloqueio ou liberação do resultado; 
• Controle de versão de laudos, exames, métodos, para garantir a rastreabilidade de 

alterações e controle de laudos anteriores; 
	
Convênios e faturamento 

• Módulo de conferência de guias; 
• Relatório de faturamento; 
• Controle de convênios e planos; 
• Bloqueio de exames específicos para cada convênio; 
• Geração de arquivo para faturamento de convênios; 
• Relatório de pendência de faturamento; 
• Fechamento da fatura por lote; 
• Orçamento de exames; 
• Sequenciamento de tabelas de preços, onde o sistema pesquisa automaticamente em 

diversas tabelas (SUS, AMB, CHBPM) de acordo com a configuração; 
• Exames com preços diferenciados; 
• Controle de cotas por exames ou valores de faturamento; 
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• Faturamento por franquia (valor fechado por número de exames e cobrança por 
sequenciamento de tabela após ultrapassar a franquia); 

• Faturamento por Local, posto de coleta, convênios, regras, tabelas de preço, local de 
execução, com parâmetros personalizados; 

• 100% homologado com o padrão TISS/TUSS. 
	
Estatísticas de Faturamento 

• Estatística Geral; 
• Estatística por Unidade/Posto/Exames; 
• Estatística por Convenio; 
• Estatística por Requisição; 
• Estatística por Convenio/Unidade; 
• Estatística por Unidade/Posto/Cod.AMB SUS; 
• Estatística por Unidade (Quota Exames/Regra Escalonamento); 
• Estatística por Unidade/Postos; 
• Estatística por Unidade/Convenio; 
• Estatística por Prontuário; 
• Estatística por Unidade/Local de Entrega; 
• Estatística por Unidade Execução/Setor; 
• Estatística de Quantidade de Pacientes por Unidade/Posto; 
• Estatística de Exames por Unidade/Posto/Solicitantes; 
• Estatística de Exames Alterados por Unidade/Posto Detalhado; 
• Estatística de Produção de Exames por Unidade/Postos; 
• Estatística de Exames Nova Coleta; 
• Estatística de Quantidade. Pacientes/Exames por Unidade/Posto/Data; 
• Estatística de Tempo por Unidade/Posto/Paciente/Setor/Local; 
• Estatística por Unidade de Execução; 
• Estatística de Produtividade; 
• Estatística de consumo de tubos; 
• Estatística de nova coleta por coletor, motivos, locais; 
• Estatísticas personalizados por filtros diversos; 

	
Outras características 

• Comunicação com os postos de coleta totalmente on-line sem o uso de replicador ou 
qualquer outra ferramenta de comunicação; 

• Possibilidade de envio de resultados pela Internet; 
• Interfaceamento e integração com diversos sistemas hospitalares, laboratórios de apoio, 

siscolo, sismama; 
• Controle total de pendências de exames; 
• Controle de material devedor; 
• Controle e gerenciamento de novas coletas;  
• Controle de repetição de exames;  
• Controle de bloqueio de exames;  
• Controle de envio de exames para laboratório de apoio, com geração de arquivo para o 

mesmo; 
• Cadastro de usuários flexível onde se configura todas as ações com muita segurança. 
• Laudos para exames de imagens (tomografia, rx, ressonância, etc.), com segunda 

assinatura, controle de revisão. 
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INVESTIMENTO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 

Descrição Valor 

Módulo de Integração LISNet com Sistema Salux R$ 3.900,00 

Total R$ 3.900,00 

																											
INVESTIMENTO PARA TREINAMENTO E IMPLANTACAÇÃO 

Descrição Horas 
Inclusas 

Total de 
Colaboradores 

Valor 
Hora 

Total de 
Horas 

Valor Total 

Integração 
Implantação 
LISNet com 

Laboratório de 
Apoio 

 

24 

 

1 

 

R$   150,00 

 

24 

 

R$ 3.600,00 

Total R$ 3.600,00 

	
TOTAL DO INVESTIMENTO 

Descrição Valor 

Total Licença R$ 3.900,00 

Total Implantação e Treinamento R$ 3.600,00 

Total Geral R$ 7.500,00 

Total Geral com Impostos R$ 8.516,25 

	
FORMA DE PAGAMENTO 

Pagamento % Valor 

30 Dias Após Aprovação da Proposta 25 R$ 2.131,57 

60 Dias Após Aprovação da Proposta 25 R$ 2.131,57 

90 Dias Após Aprovação da Proposta 25 R$ 2.131,57 

120 Dias Após Aprovação da Proposta 25 R$ 2.131,57 
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CUSTOS ADICIONAIS 
 

DESCRIÇÃO VALORES 

Deslocamento Terrestre acima de 100 Km Responsabilidade do Contratante 

Deslocamento Aéreo Responsabilidade do Contratante 

Translado Responsabilidade do Contratante 

Hospedagem com conforto e infraestrutura Responsabilidade do Contratante 

Almoço diário De acordo com a região não excedendo o 
valor limite de R$ 80,00	

Jantar diário De acordo com a região não excedendo o 
valor limite de R$ 80,00	

 

PRAZO DE INPLANTAÇÃO / DISPONIBILIZAÇÃO 

A implantação será iniciada após aceite da proposta mediante disponibilidade de agenda das 
partes. 
 

PORQUE A GESLAB? 
 
● Excelente relação custo benefício; 
● Soluções projetadas para atender necessidades especificas; 
● Soluções oferecidas através de tecnologia de última geração; 
● Preços extremamente competitivos, possibilitando reduções de custos para sua 

empresa; 
●  Rapidez na implantação 
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QUADRO RESUMO PRÉ-CONTRATO; 

CONTRATANTE: 

RAZÃO SOCIAL / NOME: 

ENDEREÇO: 

CEP:                  CIDADE:                           ESTADO:           BAIRRO: 

BAIRRO: 

CNPJ/CIC:                                           INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE:                                                     FAX: 

E-MAIL PARA AVISOS 

PRODUTO CONTRATADO VALOR MENSAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO 

  

 

(I). O não pagamento dos boletos emitidos, na forma acima, fará incidir multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor devido e juros de 1% (um por cento) ao mês, proporcionais aos dias de 
atraso, sem prejuízo de eventual suspensão das atividades, a critério da prestadora dos serviços. 

(II). Aplica-se à presente prestação de serviços o disposto junto ao artigo 603, da Lei nº 
10.406/02 (Código Civil Brasileiro). 

(III) A contratante está ciente de que decorrido o período mínimo contratado acima, considera-
se prorrogado o presente pacto por tempo indeterminado, passível de rescisão pela vontade das 
partes, mediante respeito ao aviso prévio, por escrito, na forma do quadro resumo acima. 

A contratante declara ainda sua ciência sobre o fato de que os serviços serão iniciados apenas 
após o envio desta proposta aceita, através da assinatura e rubrica do responsável. 

E por ser sua livre e firme vontade, ACEITA a presente proposta e as condições deste pré-
contrato. 

 

DATA:  

ACEITE DA CONTRATANTE (Assinatura) Departamento Comercial GesLab 

 

	


