PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de locação de
software para controle de viagens (TFD).
TIPO

1.

2.

3.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

Instalação do software e treinamento

1

2

Locação de software para gerenciamento de logística de
viagens (TFD)

12

OBJETO
1.1.

O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para fornecimento
de serviços de locação de software para o gerenciamento da logística de viagens
para fora do município de domicílio.

1.2.

Será de responsabilidade da LICITANTE a realização de manutenção na aplicação e
banco de dados bem como backup diário da base de dados.

JUSTIFICATIVA
2.1.

Faz-se necessário a locação do sistema em questão pela Secretaria Municipal de
Saúde, diante da necessidade de gerenciar a logística do Setor de Transporte
Sanitário.

2.2.

O software atualmente utilizado, “Ambulância”, encontra-se defasado, sem condições
de atualização e ou manutenção de suas funcionalidades por parte da empresa que o
abandonou.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1.

Software de gestão de transporte de pacientes, com funcionalidade de geração de
roteiros de viagem (os roteiros devem permitir alterações de acordo com solicitações
do município), o roteiro de viagem deve conter minimamente data e hora de saída da
viagem, veículo e placa, motoristas (deve permitir a inclusão de mais de um motorista
por viagem), origem da viagem, destinos (deve permitir a inclusão de mais de um
destino por viagem), campo para marcação de km inicial e final, identificação dos
passageiros por nome, idade, CPF, telefone celular, local de saída, local destino (o
sistema deve permitir a inclusão de mais de um destino por passageiro), hora de
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consulta no local destino, permitir a inclusão de acompanhante (o sistema deve
permitir a inclusão de mais de um acompanhante por passageiro);

4.

5.

3.2.

O sistema ainda deve ter módulo de custos por viagem e veículo, sendo na viagem
permitido relacionar despesas de viagem como por exemplo, combustível,
alimentação, diária, e veículo sendo manutenções, mão de obra, lavagens
documentações etc;

3.3.

O sistema deve realizar o aviso de vencimento de documentações;

3.4.

O sistema deve realizar validação de CNH por veículo, só permitindo a seleção de
motoristas para a viagem de acordo com a CNH exigida pelo veículo;

3.5.

O sistema deve permitir a gestão de locais destinos, acompanhamento de veículos
por histórico de rodagem, gerenciamento de horas extras dos motoristas;

3.6.

O sistema deve conter relatórios de viagem por veículo, motorista, destino, relatório
de custos de viagens por veículo, viagens, motoristas.

3.7.

O software deve emitir o relatório de viagens para faturamento mensal (BPA) de
acordo com o layout disponibilizado pela DATASUS (Ministério da Saúde).

OBSERVAÇÕES GERAIS
4.1.

O software deverá ser desenvolvido em linguagem que permita sua execução via web
(Navegador).

4.2.

Os manuais de utilização do usuário deverão estar incluídos em arquivos digitais por
meio de links disponível no próprio sistema.

4.3.

O software deverá ser instalado em servidor de hospedagem da Secretaria de Saúde.

4.4.

O software deverá permitir a importação dos dados dos pacientes cadastrados no
sistema e-Sus do município.

4.5.

As solicitações de modificação, criação de relatórios, adequações e upgrades do
sistema, deverão ser resolvidas em comum acordo.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1.

Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;

5.2.

Arcar com responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
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6.

5.3.

Relatar a Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia toda
e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

5.4.

Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à Divisão de Sistemas
Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia ou a terceiros, decorrentes da
execução do contrato;

5.5.

Responsabilizar por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da Prefeitura da
Estância de Atibaia ou de terceiros, decorrentes da execução dos serviços por seus
empregados ou contratados, indenizando os danos motivados;

5.6.

Atender, por meio de preposto designado, às solicitações da Divisão de Sistemas
Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia, prestando as informações
referentes à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais
irregularidades na execução do objeto contratado;

5.7.

Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando
razões justificadoras que serão objeto de apreciação e aprovação pela Divisão de
Sistemas Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia;

5.8.

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;

5.9.

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto e documento de interesse da Prefeitura da Estância de Atibaia ou
através da Secretaria de Saúde ou da Divisão de Sistemas Informatizados da
Secretaria de Saúde de Atibaia, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em
razão da execução do objeto contratual, devendo orientar seus empregados a
observar rigorosamente esta determinação;

5.10.

Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer
informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços,
sem consentimento, por escrito, da Prefeitura da Estância de Atibaia ou da Divisão de
Sistemas Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia;

5.11.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.1.

Além das obrigações resultantes da observância das Leis nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas atualizações e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, são obrigações da
CONTRATANTE:
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7.

6.2.

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93;

6.3.

Caberá à equipe técnica da Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria de
Saúde de Atibaia realizar a inspeção de conformidade dos itens, de forma a certificar
que estão de acordo com as especificações técnicas mínimas exigidas;

6.4.

Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços contratados;

6.5.

Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão
executados;

6.6.

Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la,em caso de desacordo ou por
descumprimento ao pactuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o seu
recebimento a encaminhando para pagamento, desde que cumpridas todas as
exigências pactuadas;

6.7.

Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos
estabelecidos no instrumento contratual, desde que cumpridas todas às exigências
pactuadas;

6.8.

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em
especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;

6.9.

Colocar em prática as recomendações técnicas feitas pela empresa, relacionadas
com as condições de funcionamento, uso e segurança do software;

6.10.

Comunicar à Contratada de quaisquer irregularidades observadas na execução dos
serviços contratados.

VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1.

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, que serão contados a partir da
efetivação da instalação do software e término do treinamento dos funcionários,
mediante a emissão de ordem de serviço pela Secretaria de Saúde;

7.2.

A instalação, treinamento e início do contrato de locação deverão obedecer ao
cronograma preestabelecido com a Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria
de Saúde de Atibaia.

7.3.

O pagamento dos serviços serão feitos mensalmente, 10 dias após o aceite da nota
fiscal de prestação de serviços, devidamente conferida e aprovada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Atibaia.
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8.

DADOS DO FISCAL
Nome: Clovis Campaner Filho
Cargo: Gerente da Divisão de Sistemas Informatizados
CPF: 30298799847
RG: 33968995X
Nascimento: 01/11/1981
Endereço Residencial: Vicente de Carvalho, 61, Mairiporã - SP
e-mail institucional: ccampaner@atibaia.sp.gov.br
e-mail pessoal: ccampaner2007@gmail.com
Telefone: (11) 4414-3335

Clovis Campaner Filho
Gerente da Divisão de Sistemas Informatizados

Henrique Heisfeld Trigueiro
Diretor do Departamento de Transporte, Infraestrutura e Tecnologia

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde
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