Edital de Registro de Preços N. 001/2021
Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Disponibilização de Sistema
Integrado de Gestão de Unidades de Saúde

1.

Objeto

Trata-se de Edital para de Registro de Preços para Contratação de Licença de Uso, com Implantação,
Manutenção de Sistema Integrado de Gestão de Unidades de Saúde, por porte de Unidade a ser
utilizado nas unidades administradas pelo INSTITUTO 2 DE JULHO - PROJETOS, PESQUISAS E
INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO.
2.

Necessidade da Contratação

Cabe ao Instituto disponibilizar sistemas de gestão para Gerenciamento, Controle e Armazenamento
dos dados de Unidades de Saúde.
3.

Forma de Apresentação das Propostas

A Empresa interessa deverá apresentar suas propostas com base nas unidades especificadas abaixo:
Padrão de Unidade

Unidade de Pronto Atendimento – UPA
Porte I
Unidade de Pronto Atendimento – UPA
Porte II
Unidade de Pronto Atendimento – UPA
Porte III
Unidade Hospitalar de Pequeno Porte
Unidade Hospitalar de Médio Porte
Unidade Hospitalar de Grande Porte

Valor Total para
Valor da
Valor da
12
meses
Mensalidade Implantação (Mensalidade +
(R$)
(R$)
Implantação)

4.

Da Documentação

Será exigido a empresa vencedora os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com CNAE
Compatível com o objeto da contratação;
b) Certidão Conjunta da Fazenda Nacional;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
A empresa vencedora ficará obrigada a manter a regularidade dos documentos citados acima,
durante toda vigência do contrato.
5.

Especificações técnicas

Os sistemas devem disponibilizar todos os módulos necessários ao perfil de cada unidade;
A Contratada deverá garantir a segurança do Banco de Dados
6.

Prazo de execução

A contratada deverá disponibilizar as licenças no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a
partir do dia útil subsequente ao do recebimento da ordem de serviço.
O prazo de execução do serviço será de acordo com prazo dos contratados vinculados as unidades
geridas pelo Instituto.
7.

Avaliação e recebimento do objeto

A atestação do recebimento das licenças e direito de atualização deverá ocorrer no prazo máximo
de dez dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da entrega.
8.

Apresentação da Proposta

A empresa deverá encaminhar sua proposta em PDF para o e-mail: compras@i2j.org.br.

