TERMO DE REFERÊNCIA
1.0

1. INTRODUÇÃO:

1.1 Este documento foi elaborado no termo da Lei nº.14.133/2021.

2.0 – OBJETO.
Contração da prestação de serviços de assessoria e consultoria nos sistemas de informação de saúde, com
ênfase no processamento, acompanhamento, controle e avaliação dos seguintes sistemas: sistema
de informação ambulatorial do SUS - SIASUS, sistema de informação hospitalar descentralizado - SIHD e
sistema da atenção básica - SISAB e ESUS AB, junto a Secretaria de Saúde do Município de Jurema-PE.
3.0 – DA JUSTIFICATIVA.
A complexidade dos Sistemas de Informação em Saúde requer, para sua boa performance,
pessoal técnico devidamente preparado para analisar e responder às demandas, racionalizar as
ações, de modo a reduzir os custos e aumentar e eficiência dos serviços de atenção, maximizar a
utilização dos recursos, exercer o controle de forma e com ferramentas que o façam eficaz,
potencializar o alcance dos programas e estratégias.
A contratação de serviços de assessoria e consultoria, no âmbito desta Secretaria; permitirá uma
melhoria na qualidade dos serviços a serem executados e agilizará o desenvolvimento das
atividades.
Para isso fazem-se necessário a contratação de empresa com expertise na Gestão dos Sistemas de
Informação em Saúde, que irá, além de capacitar os servidores da Saúde, orientar as decisões
necessárias a boa execução do plano de saúde.

4.0

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
As empresas licitantes deverão apresentar os seguintes documentos relativos á
QUALIFICAÇÃO TECNICA.

4.1

Atestado (a) e/ou Certidão (ões) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome da empresa licitante, comprovando a aptidão para o desempenho de
atividades pertinentes e compatível em características, com o objeto da licitação;
Somente serão aceitos o(s) atestado(s) com as seguintes informações: em papel timbrado da
empresa Jurídica de Direito Público ou Privado, com indicação do CNPJ, razão social, e está
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assinado pelo responsável que o expediu, bem como a indicação do respectivo cargo ou
função.

5.0

DOS QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E VALORES ADMITIDO:

5.1

O valor global máximo admitido para contratação deste Termo de Referência é de R$
31.400,04 (trinta e um mil, quatrocentos reais e quatro centavos), cujos valores foram
calculados tomando-se como base os valores médios praticados no mercado local,
conforme cotações anexas a este documento.

5.2

Quantitativos estimado e especificações mínimas deste objeto:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS

QUANT

UNIDADE

Preço Médio Valor Global
Admitido
Admitido

12

MÊS

R$ 2.616,67 R$ 31.400,04

CONTRATAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA
NOS
SISTEMAS
DE
INFORMAÇÃO DE SAÚDE, COM
ÊNFASE
NO

1

ACOMPANHAMENTO,
CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS
SEGUINTES
SISTEMAS:
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
AMBULATORIAL DO SUS –
SIAUS,
SISTEMA
DE
INFORMAÇÃO
HOSPITALAR
DESCENTRALIZADO – SIHD E
SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA
– SISAB E ESUS AB, JUNTO A
SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE JUREMA/PE
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6.0- DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo de vigência do Contrato será até 12 meses, a partir da assinatura do contrato, ou até
conclusão de processo licitatório ao mesmo objeto.
7.0. FISCALIZAÇÃO
Completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às
Cláusulas contratuais.
8.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1
Os recursos necessários para tal aquisição, serão provenientes da(s) seguinte(s)
classificação(ões) orçamentária(s):
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0213- Fundo Municipal de Saúde - FMS
021301- Fundo Municipal de Saúde
10.122.0100.2311- Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS
3.3.90.39-00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
9.0

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES:

9.1 São obrigações da CONTRATADA:
1) Prestar os serviços de acordo com as normas previstas neste Termo de Referência, bem
como no instrumento convocatório e contratual;
2) Prestação de serviço ocorrerá "in loco", e através das ferramentas de comunicação
disponíveis, a exemplo de telefone e e-mail. Serão sempre realizados levantamentos das
demandas de forma a manter sempre controlada. Como instrumento de orientação,
utilizar-se
3) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação exigida neste Termo de Referência, bem como
nos Instrumentos convocatório e contratual;
4) As despesas com transporte, bem como, qualquer outra relacionada à prestação de serviço,
é de total responsabilidade da contratada;
5) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao
valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos na Lei 14.133/2021 e posteriores
alterações.
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6) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de regularidade exigidas pela Lei 14.133/2021;
7) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
8) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.2

São obrigações do CONTRATANTE:
1) Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço prestado conforme objeto deste
Termo de Referência, bem como do instrumento convocatório e contratual;
2) Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;
3) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de forma
parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas
preestabelecidas neste Termo de Referência, instrumento convocatório e
contratual;

10.0

DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

10.1

O pagamento deverá ser realizado de forma parcelada, no final de cada mês, conforme a
prestação dos serviços e da Nota Fiscal atestada pela Secretaria Municipal, acompanhada
do recibo.

10.2

A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos
apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada
e não paga.

10.3

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso
gere o direito a acréscimos de qualquer natureza.

10.4

Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra
circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item
acima fluirá a partir da respectiva regularização.

10.5

A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência
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e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
10.6

A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”;

10.7

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da Contratada.

Jurema/PE, 18 de julho de 2022
Assinado de forma digital por LIDIANE

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS CORREIA DE CAMPOS
SALVINO:05298536476
SALVINO:05298536476
Dados: 2022.07.15 16:47:27 -03'00'
______________________________________________
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO
Secretária de Saúde
Port. 010/2021
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