PREFEITURA MUNICiPíl

SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1.Constitui o objeto deste processo a contratação de prestação de serviços na
área de informática para disponibilização do software no âmbito do Projeto
Ações de Contenção da Disseminação do Coronavírus pela Testagem Maciça da
População com Manifestação de Síndrome Gripai, Monitoramento Clínico e
Epidemiológico à Distancia e Controle da Circulação no Município, na tentativa
de reestabelecer o elo epidemiológico e mitigar os caso de COVID-19 em nível
hospitalar.
1.2.Para a execução do serviço contratado será instalado na SESAUD, durante a
vigência deste contrato, um programa de propriedade da empresa a ser
contratada, para registro, consulta, envio e recepção de informações.
1.3.O programa da empresa a ser contratada será configurado conforme
especificações deste termo e atualizado periodicamente, cada vez que uma
nova versão estiver disponível.
1.4.A empresa contratada deverá fornecer suporte técnico a usuários treinados
para o correto funcionamento do programa, podendo ser via remota.
1.5.Não está incluso neste suporte técnico, atendimento a qualquer problema que
a empresa venha a ter com relação à estrutura de informática de sua
propriedade ou contratada, como: computadores, programas, firewall, rede
interna, internet, hubs, cabeamento, roteadores e etc.

1.6.A empresa a ser contratada se obriga a manter absoluto sigilo sobre as
operações, dados, estratégias, materiais, pormenores, informações e
documentos da Prefeitura/SESAUD, mesmo após a conclusão do projeto e
serviços ou do término da relação contratual.
1.7.As informações, dados, materiais e documentos inerentes à Contratante
deverão ser utilizados pela empresa a ser contratada ou por seus funcionários
ou contratados, estritamente para cumprimento dos serviços solicitados pela
Contratante.
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2. PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL
2.1.O prazo para implantação será de 15 (quinze) dias a contar da Autorização de
Fornecimento ou contrato.

2.2.O serviço será executado na sede da SESAUD na Rua Prudente de Morais n^ 81
em São Caetano do Sul.

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1.Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente
o material pertinente e compatível com o objeto desta licitação ou nota fiscal
que comprove a execução dos serviços
3.2.Declaração de disponibilidade dos recursos necessários para execução do
objeto - A empresa deverá declarar que dispõe de toda a estrutura e recursos
necessários para execução do objeto deste certame

4.CATÁLOGOS E AMOSTRAS
4.1.

Não haverá exigência de amostra.

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRADA
5.1.A empresa contratada obriga-se a cumprir os encargos constantes deste Termo
de Referência e seus Anexos, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.

5.2.A empresa elaborará um cronograma juntamente com a Contratante onde as
duas partes se responsabilizam pela conclusão de cada ação dos tópicos abaixo:
Instalação - A Contratada será responsável pela instalação do sistema no
servidor pago pela Contratante.
Configuração - A Contratada será responsável pela configuração e
parametrização inicial do sistema.
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5.3.

A conclusão da implantação se dará após a validação pelo Contratante de todos
os itens contidos no cronograma.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.

O Órgão indicado obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas neste Termo
de Referência e seus anexos.

7. GESTOR DO CONTRATO
7.1. O gestor da presente contratação será a Sr. Thiago Corrêa Mata.

Dra. Regina Maura Zetone Grespan
Secretária Municipal de Saúde
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