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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 025-2017 - SOFTWARE SAÚDE

UF:
Município:
Entidade:

MG
PIMENTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:10/05/2017

Modalidade:

Inciso:

Pregão Presencial Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 29/05/2017 08:00:00

DECRETO - 1830/2017 - PREGÃO

Abertura: 29/05/2017 08:00:00 Proposta: 29/05/2017 08:00:00

000025

Menor Preço - Item

000039/2017

Finalidade:06.0001 - Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

Objeto: Serviços de Terceiros.

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 020832 Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação do 
Prontuário Eletronico do Cidadão

Sv. 1.0000C

Especificação: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação do Prontuário Eletronico do Cidadão - PEC/ESUS com Treinamento e 
Suporte Técnico para Todos os Setores da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilâcia Sanitária do Município de Pimenta-MG, para tanto a empresa especializada 
deve oferecer apoio presencial em ações de implantação dos sistemas e-SUS AB - CDS e/ou PEC (de acordo com o cenário local) do município de Pimenta/MG, 
prestando minimamente os seguintes serviços: 
1.	 Apoiar de forma presencial ações de implantação dos sistemas e-SUS/PEC no município realizando levantamento in loco de toda a estrutura necessária para 
implantação do sistema de prontuário do Cidadão - PEC/ESUS, incluindo pontos elétricos pontos de rede lógica, quantidade de CPU's e periféricos e relação 
nominal com função dos profissionais que receberão treinamento;
2.	Pactuar agenda com profissionais envolvidos com a implantação do e-SUS em cada setor onde o mesmo irá atuar, planejando e organizando todas as 
oficinas necessárias para treinando triando por especialidade;
3.	Identificar, por meio do Sistema de Controle de Uso ou contato direto com o gestor, o cenário para implantação nos setores onde haverá atuação com 
orientação ao gestor municipal, ao coordenador AB e ao(s) profissional(s) de TI ou responsável (s) pelo sistema de informação a respeito de seu protocolo de 
trabalho e possibilidades de atuação com a instalação do software PEC/ESUS no servidor central e configurações de todas as estacoes de trabalho;
4.	Instalar e configurar a ferramenta de backup automático e rotinas de backup manual;
5.	Demostrar as funcionalidades do sistema PEC/ESUS para todos os profissionais da saúde e para o suporte local;
6.	 Articular e realizar oficina local para capacitação de profissionais que serão multiplicadores de conhecimento sobre o uso da ferramenta. As oficinas deverão 
ser realizadas por especialidades e, em sendo necessário, individuais para uso do sistema de prontuário eletrônico seguindo o fluxo do sistema como: agentes 
comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, técnicos da saúde bucal, dentistas e outros profissionais necessários para 
alimentação e manutenção correta do software; 
7.	Treinamento intensivo e individualizado com o profissional responsável pela exportação do ESUS AB para o SISAB e exportação da produção BPA/Básica;
8.	Suporte técnico para o software PEC/ESUS com pelo menos uma visita do consultor habilitado presencial e também via acesso remoto, telefone e email no 
horário comercial durante toda a vigência do contrato;
9.	Monitorar a implantação e o uso da Estratégia e-SUS AB integralmente no município de Pimenta; e 
10.           Elaborar e enviar à Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta/MG, relatórios de atividades, visando reportar as ações realizadas, indicar os pontos 
críticos a serem monitorados, e avaliar sua própria atuação indicando inclusive o nível de uso do prontuário eletrônico com informações do índice gradativo de 
repasse de recursos resultado da aplicação efetiva do sistema na sua integralidade.

Observações:Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS com treinamento 
e suporte técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta/MG.
A execução e os pagamentos se darão de forma parcelado de acordo com o Cronograma de Execução anexo à Proposta Comercial.
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