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Prefeitura Municipal de
Umbaúba publica:
x AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 02/2022 - Objeto:
Contratação de serviços técnicos de terceiros devidamente qualificado no
seguimento de informática, para o fornecimento de cessão de uso
sistema/software, visando a informatização das unidades básicas, do
município de Umbaúba e as equipes de saúde da família para
implantação do prontuário eletrônico do paciente e sistema mobile para
informatização dos processos de trabalhos dos Agentes comunitários de
Saúde , incluindo equipamentos (tablets) em regime de uso referente a
quantidade de ACS (agentes comunitários de saúde) do município,
incluindo também serviços de migração, conversão e saneamento de
dados, implantação, treinamento, monitoramento do uso do sistema pelas
equipes a fim de otimizá-lo e dar valor de uso ao conteúdo para auxiliar na
organização do processo de trabalho, suporte técnico, atualizações,
customizações e manutenção mensal, com acesso simultâneo de
usuários, e que atenda às especificações técnicas, os quantitativos e os
serviços técnicos correlatos.
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Umbaúba

Licitações

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE.
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 02/2022
O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Fundo Municipal de Saúde, em atendimento às disposições legais
e à Resolução n° 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE torna público, para
conhecimento de todos, a PUBLICAÇÃO da licitação, na modalidade acima especificada, mediante
informações a seguir:
OBJETO: Contratação de serviços técnicos de terceiros devidamente qualificado no seguimento de
informática, para o fornecimento de cessão de uso sistema/software, visando a informatização das
unidades básicas, do município de Umbaúba e as equipes de saúde da família para implantação do
prontuário eletrônico do paciente e sistema mobile para informatização dos processos de trabalhos
dos Agentes comunitários de Saúde , incluindo equipamentos (tablets) em regime de uso referente a
quantidade de ACS (agentes comunitários de saúde) do município, incluindo também serviços de
migração, conversão e saneamento de dados, implantação, treinamento, monitoramento do uso do
sistema pelas equipes a fim de otimizá-lo e dar valor de uso ao conteúdo para auxiliar na
organização do processo de trabalho, suporte técnico, atualizações, customizações e manutenção
mensal, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda às especificações técnicas, os quantitativos
e os serviços técnicos correlatos.
Abertura da Sessão: 08/02/2022 - às 09:00 hrs Local: No site do licitanet: www.licitanet.com.br
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÃO: 4359 –
GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 33904000 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO FONTE DE RECURSO: 1500.1002 1600.0000
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º123/2006, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Municipal n.º 1.392/2020, Decreto Federal 10.024/2019 e a Lei 147/2014 e suas posteriores
alterações.
PARECER JURÍDICO: 15/2022.
O Edital encontra-se à disposição no site https://www.umbauba.se.gov.br/site/licitacoes das
informações e duvidas complementares poderão ser tiradas de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias
de expediente, no horário das 08h00minh às 12h00minh através do telefone (79) 3546-2179 e/ou pelo
e-mail licitacao@umbauba.se.gov.br
Umbaúba/SE, 24 de janeiro de 2022.

Ocemário Jose Santana de Sousa
Pregoeiro
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