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SOLUÇÕES PARA  
GESTÃO PÚBLICA

Nossas soluções atendem a 
empresas de todos os portes e 
segmentos.

Com o compromisso de tornar os 
nossos clientes mais competiti-
vos no mercado em que  atuam, 
oferecemos soluções para diver-
sos segmentos.

NOSSAS 
SOLUÇÕES
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PARCEIROS

PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA
Prover soluções, serviços e produtos em tecnologia da 
informação, para empresas privadas e esferas governa-
mentais com necessidades.

TELETRONIC
Líder nacional em Gestão e Proteção de Acervos 
utilizando a tecnologia RFID. Atuamos na concepção e 
implantação de soluções integradas, como: RFID para 
controle de equipamentos cirúrgicos, gestão e proteção 
de acervos.

MV SAÚDE
Líder na América Latina em sistemas de gestão de 
saúde. Desenvolve softwares, complementado por 
serviços de consultoria, que fornece soluções para 
hospitais, operadoras de planos de saúde, centros de 
medicina diagnóstica e toda a rede de saúde pública.

FACILIT TECNOLOGIA
A Facilit Tecnologia é uma empresa de TIC que desen-
volve soluções de software para as áreas de Gestão e 
Monitoramento do Planejamento Estratégico.

PLATAFORMA DE
GESTÃO PÚBLICA

INTERSYSTEMS 
Uma das Líderes Mundiais em Plataforma de Dados 
(Lago de Dados, SOA e BI), Interoperabilidade de Dados 
em Saúde e Soluções de TI para Governo e Iniciativa 
Privada.

RSISTEM A DE GESTÃO DE CO N T ATO S

Plataforma de Dados multimodelo (SQL, NoSQL, Textual e Analítico) 
com Barramento SOA e BI embutidos no mesmo produto para a 
entrega de aplicações transacionais, analíticas e de Big Data.

Solução de Gestão, Governança Pública e de Contratos. Automa
ção dos Planos, Programas e Ações de Governo, Gestão de Obras 
e de Contratos com total aderência à Legislação, ao SISP, Instru
ções Normativas e Acórdãos dos orgãos de controle. 

Solução de Inteligência Estratégica, Gestão de Projetos e Portfólio 
e Gestão de Equipes com Metodologia Ágil e/ou PMBok.

O Target é uma plataforma digital feita para facilitar a execução e o 
controle das ações e resultados de seu planejamento estratégico. 
As informações são lançadas no sistema, que cria e acompanha 
automaticamente indicadores de desempenho em todas as áreas.

OUTRAS  
SOLUÇÕES

MV - REDE DE SAÚDE INTEGRADA
Conecte unidades, profissionais e cidadãos. 
Torne a gestão de saúde do seu município mais 
eficiente.

TELETRONIC - ATIVOS MED
Gestão de instrumentos e ativos hospitalares, por 
meio de acompanhamento e rastreamento por rádio 
frequência, apoiado por um sistema informatizado. 

ALGUNS CONTROLES E BENEFÍCIOS

Consultoria em Gestão Monitoramento Estatístico Avaliação do PMAQ

Programação Anual Alavancagem de FaturamentoSoftware de Gestão

De movimento – rastreabilidade. Fácil identificação do local onde se encontra 
cada instrumento;
De uso – identificação de cada indivíduo e instrumentos envolvidos no 
processo;
De preparação – montagem assistidas de bandejas e kits;
Gerencial – por meio de relatórios diversos;
Geral – todo o sistema poderá ser supervisionado por meio de uma platafor-
ma web, facilitando o acompanhamento em qualquer lugar em que os seus 


