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Processo nº 004/2022. CPL. Dispensa nº 004/2022. Serviço. Contratação de empresa
especializada em Solução Integrada de Gestão de Saúde Pública para (a) Sistema
web para análise do banco de dados do e-SUS APS em tempo real referente ao
acompanhamento individualizado dos profissionais de saúde e indicadores atuais do
Previne Brasil e antigo PMAQ; (b) locação de hospedagem do sistema de informação
e-SUS APS modo: PEC/CDS em servidor web/nuvem; (c) administração e
processamento de dados dos sistemas: 1) SCNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde, com inserção/exclusão e envio ao DATASUS; 2)
SIA/SUS – (Sistema de Informações Ambulatoriais), com disponibilidade de digitação
do BPA-c e BPA-i de forma on-line, web, 24h por dia e 7 dias por semana, com
emissões de relatórios e posterior correção e envio ao DATASUS, importação dos
sistemas RAAS/SUS, SISCAN/SUS, APAC/SUS, elaboração da FPO (ficha de
programação orçamentária); 3) SIHD/SUS – Sistema de Informação Hospitalar
Descentralizado, com inserções de Laudos através do sistema SISAIH01 e posterior
envio ao DATASUS. Emissão de Relatório Geral antes e depois do processamento, e
envio ao DATASUS; (d) Treinamentos Presenciais: estratégia e-SUS nas
modalidades PEC e CDS; (e) Suporte e Monitoramento: suporte e-SUS com equipe
de sanitaristas disponíveis em horário comercial para auxiliar em tempo real os
profissionais que apresentarem dúvidas na utilização do e-SUS APS e da plataforma
e-SUS, com vistas a modernização da gestão das informações em Saúde do
município de Frei Miguelinho; Formação e Capacitação das equipes das unidades de
saúde, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo
de Referência, constantes no Anexo II do Edital de Dispensa. Valor máximo aceitável
R$ 32.000,00. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo
de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais
vantajosa. Os documentos para habilitação, bem como a proposta de preços, serão
entregues em envelopes separados com identificação externa do seu conteúdo, até
as 13:00 hs do dia 30/05/2022, O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso
de contratação direta, encaminhará, a CPL através do Protocolo Central desta
Prefeitura ou através do e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com a Proposta de Preços
e documentação de Habilitação, ocasião em que serão abertos/verificados/analisados
os documentos no próximo dia útil. O edital estará disponível pelo site ou através do
e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com
ou site www.freimiguelinho.pe.gov.br –
dispensa licitação. Horário de expediente de segunda a sexta-feira: 08:00 às 12:00h e
Telefone: (81) 3751-1251. Prédio Sede da Prefeitura Sala CPL. José Luiz de Moura.
Gestor do Fundo Municipal de Saúde.
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