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Córrego Fundo, 18 de dezembro de 2017 - EDIÇÃO: 013 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2017, Processo Administrativo 

nº 0646/2017, Pregão Presencial nº 065/2017. Objeto: 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 Córrego 

Fundo-MG. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratada: ASSETEC Informática LTDA-ME. Valor unitário: 

conforme cronograma de execução. Valor total: R$16.350,00 (dezesseis mil trezentos e cinquenta reais). Vigência: por 12 

(doze) meses, com termo inicial em 01/01/2018 e termo final em 31/12/2018. Publique-se. Córrego Fundo, 11 de dezembro de 

2017. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

MÊS 1 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO VALOR 

SEMANA 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; 

R$2.450,00 

SEMANA 2 

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; 

SEMANA 3 

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; 

SEMANA 4 

Instalar e configurar a ferramenta de backup 

automático e rotinas de backup manual; 

Demostrar as funcionalidades do sistema PEC/ESUS 

para todos os profissionais da saúde e para o suporte 

local; 

Monitorar a implantação e o uso da Estratégia e-SUS 

AB integralmente no município de Córrego Fundo;  

MÊS 2 SEMANA 1 

Articular e realizar oficina local com os agentes 

comunitários de saúde e técnicos de enfermagem 

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.  

R$ 2.450,00 
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SEMANA 2 

Articular e realizar oficina local com os enfermeiros e 

médicos 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. 

SEMANA 3 

Articular e realizar oficina local com os técnicos da 

saúde bucal e dentistas 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. 

SEMANA 4 

 Articular e realizar oficina local com outros 

profissionais necessários para alimentação e 

manutenção correta do software, administrador do 

sistema (funcionalidades extras) 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.  

Treinamento intensivo e individualizado com o 

profissional responsável pela exportação do ESUS 

AB para o SISAB e exportação da produção 

BPA/Básica; 

MÊS 3 

SEMANA 1 

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; 

R$ 2.450,00 

SEMANA 2 

Esclarecimentos de dúvidas com cada profissional 

operador do software sobre as funcionalidades do 

sistema e reciclagem se for caso; 

SEMANA 3 

Exportação das primeiras produções com a presença 

do profissional responsável solucionando eventuais 

inconsistências e orientando o profissional fazendo 

com que esta fase funcione como aula de laboratório; 

SEMANA 4 

Elaborar e enviar à Secretaria Municipal de Saúde de 

Córrego Fundo/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. 

MÊS 4 À 12 

SEMANA 1 

SEMANA 2 

SEMANA 3 

Suporte técnico para o software PEC/ESUS com a 

verificação da eficácia do backup, verificação do nível 

do uso do sistema pelos profissionais operadores 

com esclarecimentos de dúvidas com cada 

R$ 1.000,00 
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profissional operador do software sobre as 

funcionalidades do sistema e reciclagem se for caso; 

Suporte técnico via acesso remoto, telefone e email 

no horário comercial durante toda a vigência do 

contrato; 

SEMANA 4 

Elaborar e enviar à Secretaria Municipal de Saúde de 

Córrego Fundo/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. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: RETIFICAÇÃO: Na publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/17, 

Processo Licitatório nº. 042/17, Pregão Presencial nº. 002/17, feita no “Diário Oficial do Município de Córrego Fundo”, 

edição 011, do dia 14 de dezembro de 2017, onde se lê: “conforme estabelecido no parecer jurídico de realinhamento de 

preço, os itens solicitados e analisados ficam alterados da seguinte forma: gasolina - altera-se o preço de R$4,22 para 

R$3,28;...” leia-se: “conforme estabelecido no parecer jurídico de realinhamento de preço, os itens solicitados e analisados 

ficam alterados da seguinte forma: gasolina - altera-se o preço de R$4,22 para R$4,28;...”. Érica Maria Leão. Prefeita. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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