
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO 
CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Avenida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000 
 

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA AUDITORIA E CONTROLE DE 

CONFORMIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, NO ECOSSISTEMA 

TECNOLÓGICO DO E-SUS APS COM SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA A 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO/MG, 

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 

INSTRUMENTO. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

O e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) é uma plataforma 

tecnológica que faz parte da estratégia do Departamento de 

Saúde da Família para reestruturar as informações da Atenção 

Primária em nível nacional. Esta ação está alinhada com a 

proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação 

em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação 

da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade 

no atendimento à população.1 

Considerando a Resolução CIT nº 7 CIT/MS, de 24 de novembro 

de 2016, que define o prontuário eletrônico como modelo de 

informação para registro das ações de saúde na atenção básica e 

dá outras providências; 

Considerando a Portaria de Consolidação nº 1 /GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017, que dispõe normas sobre os direitos e deveres 

dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde; 

Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2 

/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de 

diretrizes e normas para organização da atenção básica; 

 

1 Fonte: Portal da Secretaria de Atenção Primária a Saúde (saude.gov.br) – https://aps.saude.gov.br/ape/esus - em 30/03/2021 

https://aps.saude.gov.br/ape/esus
https://aps.saude.gov.br/ape/esus
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Considerando a Seção I-A do Capítulo I do Título IV da Portaria 

de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que 

institui o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação 

dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS); 

Considerando a Seção X do Capítulo II do Título II da Portaria 

de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe 

sobre o Financiamento do Programa de Apoio à Informatização e 

Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza 

APS), E com a publicação da Portaria nº 2.979, de 12 de novembro 

de 2019 que Instituiu o Programa Previne Brasil, que estabelece 

novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à 

Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração 

da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 

2017. 

Considerando os Critérios e Parâmetros para o planejamento e 

programação de ações e serviços de saúde no âmbito do sistema 

único de saúde. 

Visando a disponibilização de um único banco de dados para o 

município, integrando assim todos os dados e prontuários dos 

munícipes permitindo o compartilhamento destas informações de 

qualquer unidade básica de saúde da rede municipal. 

Considerando a necessidade de acompanhamento da produção dos 

profissionais da rede de atenção primária da saúde municipal 

objetivando o monitoramento das ações realizadas e permitindo à 

secretaria municipal de saúde dispor de relatórios detalhados 

a fim de buscar melhoria contínua dos serviços ofertados à 

população através do SUS. 

Considerando a necessidade de capacitação e treinamento contínuo 

dos funcionários lotados na rede de atenção primária da saúde 

municipal a fim de aprimorar a informação dos dados, 

preenchimento de fichas, rotina de atendimento nas unidades de 

saúde e atualização continua visando adequações para cumprimento 

das normas e regras já estipuladas bem como sobre possíveis 

alterações no sistema e/ou normas e legislação. 

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

Com a implementação do programa e-SUS APS. Faz-se necessário 

que haja um acompanhamento ativo das atualizações de versões do 

sistema, treinamento continuado das equipes, e assessoria no que 
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tange a informatização das Unidades de Saúde e alcance dos 

indicadores da Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 e 

das demais que poderão ser publicadas pelo ministério da saúde. 

Se faz necessário que haja a implementação de um servidor 

centralizado para gestão do programa e-SUS APS. Uma vez que o 

valor de aquisição, manutenção e gestão deste servidor oneraria 

demasiadamente o município, a transferência da responsabilidade 

de manutenção e gestão do equipamento sem a aquisição deste se 

torna viável valorizando o princípio da economicidade. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Hospedagem e Administração de Servidor em Cloud para suprir 

as necessidades do e-SUS APS – modalidade comodato; 

• Administração centralizada de servidor em Cloud (“Nuvem”); 

• Centralização das informações dos pacientes atendidos pela 

Atenção Básica do município; 

• Disponibilização de link de acesso ao E-SUS aos 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Rita do Ituêto. 

• Redundância dos bancos de dados através de servidores de 

Backup; 

• Disponibilização através de download dos 30 últimos backup 

do E-SUS, sendo um de cada dia dos 30 últimos dias. 

• Treinamento das equipes de atendimento da Atenção Básica 

em data a ser acordada entre a secretaria municipal de 

saúde e a contratada; 

• Assessoria Técnica Mensal no programa e-SUS APS; 

• Acompanhamento das agendas dos profissionais; 

• Acompanhamento de produtividade de todas as equipes de 

saúde; 

• Acompanhamento dos cadastros territoriais, individuais e 

suas atualizações, evitando as inconsistências; 

• Acompanhamento semanal da produção de visitas domiciliares 

realizadas pelos ACS/ACE, descriminando nominalmente os 

pacientes atendidos por dia, horário e localização; 

• Emissão de relatórios semanais de produção detalhada de 

cada profissional; 

• Elaboração de relatório mensal das atividades dos 

profissionais da APS; 

• Atualização contínua das equipes conforme as normas da 

atenção básica e portarias; 
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• Disponibilidade de sistema B.I. (Business Inteligence: 

Inteligência de negócios refere-se ao processo de coleta, 

organização, análise, compartilhamento e monitoramento de 

informações que oferecem suporte a gestão de negócios) para 

acompanhamento da produção dos profissionais e cadastros do 

município [em conformidade a Lei Nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018 faz-se necessário que o software seja de 

propriedade do contratado, comprovado através de 

Certificado de Registro de Programa de Computador emitido 

pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) 

impedindo assim que haja um operador terceirizado tratando 

os dados do município]; 

• Manutenção da versão mais atualizada do sistema e-SUS APS; 

• Manutenção do cadastro dos profissionais de acordo com o 

CNES disponibilizado pela secretaria municipal de saúde; 

• Suporte técnico aos usuários do e-SUS APS em horário 

comercial; 

• Treinamento contínuo dos usuários do sistema. 

• Disponibilização de relatório personalizados do E-SUS em um 

prazo não superior a 48 horas, contados a partir da data e 

hora de solicitação. 

• Unificação de Banco de Dados do E-SUS sem perda de dados ou 

informação. 

4.1. Hospedagem E Administração De Servidor Em Cloud 

Seção de Servidores em cloud na modalidade comodato para 

hospedagem do sistema e-SUS APS e seu banco de dados, com as 

características a seguir: 

• Acesso ao sistema por meio de computador ou tablet utilizando 

um Browser através da internet; 

• Deverá ser disponibilizado link único de acesso ao servidor 

com URL de acesso ao sistema com certificado TSL 1.3 ou 

superior válido; 

• Deverá manter a disponibilidade dos Sistema E-SUS, por meio 

de uma administração e monitoramento contínuo dos hardwares 

e softwares que compõem o ambiente computacional da Solução, 

efetuando todas as configurações e manutenções corretivas 

e proativas, com o fim de permitir aos usuários a execução 

de suas atividades, bem como, de garantir a disponibilidade 

para o processamento ininterrupto dos programas e 

aplicativos 
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• Rotina de Backup diário; 

• Sistema Operacional Linux Ubuntu 64bits; 

• HD de 500 Gigabytes SSD; 

• Memória RAM de 08 Gigabytes; 

• 04 Processadores Lógicos (expansível para oito); 

• Acesso ao console de administração através de VPN; 

• Regime de operação de 24/7; 

• Volume de transferência Ilimitado; 

• Largura de banda de 100 Mbps com garantia de 20%; 

4.2. Serviço de Gestão de Atendimento Técnico 

Este serviço compreende a gerência e monitoramento dos processos 

técnicos e operacionais através de um Sistema de Gestão de 

Atendimentos. 

 A Contratada deverá disponibilizar, sem nenhum custo para a 

Contratante, Sistema de Gestão de Atendimentos com as seguintes 

funcionalidades mínimas: 

• Abertura dos Chamados; 

• Acompanhamento dos Chamados; 

• Escalonamento dos chamados para outros níveis; 

• Encerramento do Chamado; 

• Pesquisa de satisfação do atendimento; 

• Relatórios Gerenciais de acompanhamento do processo de 

atendimento, dando visibilidade de: 

• Quantidade de chamados abertos; 

• % dentro do prazo; 

• % fora do prazo. 

4.3. Abertura De Chamados de Atendimentos Técnicos 

A abertura de Chamados de Atendimento terá origem em 

decorrência de demandas dos usuários no tocante à utilização 

do sistema. 

4.3.1. Do Procedimento Da Abertura De Chamados De 

Atendimentos Técnicos 

A abertura dos chamados deverá ser realizada por aplicativo de 

mensagem instantânea (de preferência WhatsApp) e/ou e-mail. 
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A CONTRATADA deverá disponibilizar um número de telefone 

vinculado ao aplicativo de mensagens instantânea e um e-mail 

para abertura dos chamados. 

O usuário deverá informar os dados solicitados pelo atendente 

da CONTRATADA, objetivando a abertura do Chamado de Atendimento. 

O atendente da CONTRATADA deverá registrar na Sistema de Gestão, 

no momento de sua abertura, no mínimo os seguintes dados: 

• Identificação do Chamado (nº do Protocolo de Atendimento); 

• Descrição do problema observado; 

• Dados do solicitante. 

4.3.2. Do Prazo para atendimento 

O sistema deverá ficar disponível 24/7 (vinte e quatro horas, 

sete dias por semana); 

Caso haja algum problema técnico que indisponibilize acesso 

ao sistema, o mesmo deverá ser solucionado em no máximo 30 

minutos. 

O sistema não poderá ficar indisponível mais que 60 minutos mês. 

Quando solicitado suporte usuário (para esclarecimento de 

dúvidas) o mesmo deverá ser respondido em no máximo 2 horas. 

4.4. Suporte ao usuário final 

A Contratada deverá disponibilizar um canal de atendimento aos 

usuários nos chamados Nível 1. Este estará disponível conforme 

turno da Secretaria Municipal de saúde. 

Deverá também haver suporte Nível 2 e Nível 3 através de uma 

central de Service-Desk remota. 

4.5.  Relatórios 

A realização de emissão de relatórios e dados estatísticos são 

de suma importância para administração do contrato, para a 

avaliação do serviço e para tomada de decisões. Com base nos 

dados, pode-se atestar o nível do serviço, avaliando se as 

exigências deste acordo de nível de serviço são condizentes com 

o órgão em questão e com a qualidade de serviço desejada. Os 

relatórios devem ser construídos e disponibilizados SEMANALMENTE 
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e caso solicitado algum relatório extra, o mesmo deverá ser 

disponibilizado em no máximo 12 horas (salvo na impossibilidade 

técnica para geração do relatório). 

Os relatórios devem contemplar a execução dos serviços prestados 

pela APS, em contrarreferência aos parâmetros estabelecidos 

pelos órgãos superiores [Ministério da Saúde (Previne Brasil) / 

Secretaria de Saúde do Estado (PREFAPS)] como também deve avaliar 

o cumprimento de parâmetros que venham a ser estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

4.6. Treinamento/capacitação da equipe 

Além do suporte ao usuário, que têm a finalidade de esclarecer 

eventuais dúvidas daqueles que utilizam o sistema, a contratada 

irá realizar capacitação/treinamento da equipe de atenção 

primária do município (não limitando o número de participantes) 

disponibilizando para isto 2 (dois) técnicos capacitados para 

tal para efetuarem o treinamento/capacitação em local definido 

pela secretaria municipal de saúde por um prazo de 5 (cinco) 

dias úteis em data a ser definida pela contratada. 

ESTE ITEM ESTARÁ PREVISTO EM CONTRATO, FICANDO FACULTADO A 

CONTRATANTE SOLICITA-LO OU NÃO DENTRO DO PERÍODO DO CONTRATO. 

5. VISITA TÉCNICA E TREINAMENTO CONTINUO 

Além do suporte aos usuários que visa sanar possíveis dúvidas 

daqueles que utilizam o sistema e-SUS APS e os aplicativos a ele 

vinculados disponibilizados pelo ministério da saúde se faz 

necessário o treinamento continuo dos profissionais visando 

especialmente solucionar os problemas e erros de lançamento 

detectados objetivando principalmente o alcance dos indicadores 

estipulados pelo ministério da saúde após a divulgação dos dados 

quadrimestrais do SISAB, a contratada deverá realizar visita 

técnica quadrimestral (sempre após a divulgação dos dados 

consolidados do quadrimestre anterior no SISAB), em data 

acordada previamente com a secretaria de saúde, para 

apresentação por escrito do relatório de acompanhamento 

demonstrando os dados e sugerindo adequações afim de melhorar 

os indicadores, bem como realizar capacitação dos profissionais 

objetivando a atualização dos mesmos através de ementa elaborada 

previamente pela contratante. 
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A contratada deverá disponibilizar ao menos um técnico 

capacitado para apresentar os relatórios e realizar a 

capacitação/atualização dos profissionais. Tal profissional 

deverá ficar à disposição da contratada por 5 (cinco) dias úteis 

consecutivos em horário comercial presencialmente no município. 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo 

ser renovado por igual período, devidamente estabelecidos em 

cláusula contratual. 

7. PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DOS DADOS 

Todas as informações, aplicativos e documentos que forem 

manuseados e utilizados são de propriedade do CONTRATANTE, não 

podendo ser repassados, copiados, alterados ou absorvidos na 

relação de bens da CONTRATADA, bem como de seus executores, sem 

expressa autorização do CONTRATANTE. 

Os executores da contratada, que atuarão na instalação e nos 

demais serviços previstos, receberão acesso privativo e 

individualizado, não podendo repassá-los a terceiros, sob pena 

de responder, criminalmente e judicialmente, pelos atos e fatos 

que venham a ocorrer em decorrência deste ilícito. 

Será considerada ilícita a divulgação, o repasse ou utilização 

indevida de informações, bem como dos documentos e informações 

utilizados durante a prestação dos serviços. 

A CONTRATADA obriga-se a dar ciência ao CONTRATANTE, 

imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que 

verificar na prestação dos serviços. 

O banco de dados é de propriedade da contratante, podendo ser 

solicitado a qualquer momento. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Efetuar os pagamentos devidos dentro dos prazos previstos 

neste instrumento; 

• Designar representante da Administração para acompanhar e 

fiscalizar a execução do Contrato. 

• Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, acesso aos 

locais e instalações objeto da execução dos serviços; 
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• Acompanhar, fiscalizar os serviços prestados; 

• Proporcionar os meios para a boa execução dos serviços, 

inclusive a disponibilização, se necessário, de local 

seguro para guarda de equipamentos, acessórios e materiais 

a serem utilizados na consecução dos trabalhos; 

• Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos serviços 

prestados; 

• Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados 

na execução, bem como possíveis irregularidades que venham 

a ser observadas, ficando assegurado ao órgão CONTRATANTE 

o direito de ordenar a suspensão dos serviços; 

• Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e 

contratuais cabíveis; 

• Estimular a melhoria da qualidade, o aumento da 

produtividade e a preservação do meio ambiente; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos 

artigos 69, 70 e 71 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

• Obter todas as licenças e autorizações necessárias à 

execução do fornecimento dos recursos contratados, pagando 

os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso; 

• Utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência 

técnica e bom comportamento, que deverá obedecer às normas 

internas do CONTRATANTE; 

• Afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação 

do CONTRATANTE, qualquer empregado que comprovadamente 

causar embaraço à boa execução deste instrumento, por 

ineficiência, má conduta ou falta de respeito para com os 

funcionários do CONTRATANTE ou terceiros; 

• Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente de 

trabalho, bem como sobre o respectivo seguro, de que venham 

a ser vítimas os seus empregados atuantes na execução do 

objeto do presente instrumento; 

• Arcar com as despesas decorrentes de obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto da Ata de Registro de 

Preços Corporativa; 

• Utilizar materiais, máquinas e equipamentos próprios 

necessários à perfeita e completa execução deste 

instrumento; 
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• Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, respeitados os casos de complexidade para 

os quais se fixarão prazos específicos; 

• Responsabilizar-se pelo transporte, arcando com toda 

despesa decorrente deste e outras despesas que forem 

necessárias à execução das atividades. 

• Responsabilizar-se civilmente por todos os eventos que se 

originarem de atos culposos seus ou de seus prepostos, 

ressalvados os eventos de caso fortuito ou força maior; 

• Obedecer às especificações do Objeto; 

• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão CONTRATANTE; 

• Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais 

de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 

1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se 

por base o valor contratual; 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 

• A empresa licitante deverá comprovar que executou ou está 

executando, satisfatoriamente, serviço pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, mediante a apresentação de 

atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. O(s) 

atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), contendo a 

identificação do signatário, deve(m) ser apresentado(s) em 

papel timbrado da pessoa jurídica; 

• A empresa deverá apresentar: 

o  Certificado de Registro de Programa de Computador 

emitido pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial); 

o Encarregado de Proteção de Dados vinculado à empresa, 

certificado para (Privacy e Data Protection 

Practitioner, Privacy data Protection Fundamentos, 

Fundamentos da ISO 27001, LGPD - Lei Geral de Proteção 

de Dados) 

• Considera-se compatível a apresentação de 

atestado(s)/certidão(ões) /declaração(ões) que esteja(m) de 

acordo com os serviços especificados neste Edital e seus 
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anexos e que represente(m) um montante de no mínimo 30% 

(trinta por cento) das quantidades estimadas na licitação. 

 

DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO. 

 

• O pagamento será efetuado, mensalmente, em até 30 (trinta) 

dias após a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, atestada 

pelo Gestor do Contrato e autorizado pelo ordenador de 

despesas. 

• Com relação ao treinamento/capacitação da equipe, o 

pagamento será realizado somente após a execução desta 

etapa caso a contratada utilize o tal serviço. 

• O valor da prestação de serviços objeto deste termo 

poderá ser ajustado, anualmente, pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), conforme prescreve a lei 12.525/2003, tendo como 

marco inicial para cômputo do prazo de 12 meses a data da 

apresentação da proposta final da empresa CONTRATADA. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

A despesa do objeto desta licitação ocorrerá pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA FONTE 

20501.1030122072.287-33903900000 – OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

0000196 
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Santa Rita do Ituêto - MG, 13 de julho de 2022. 

 

____________________________________ 

Fernando Paulo Repossi 

Secretário Municipal de Saúde 

Santa Rita do Ituêto 
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MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA AUDITORIA E CONTROLE DE 

CONFORMIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ECOSSISTEMA 

TECNOLÓGICO DO E-SUS APS. 

LOTE I 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO UND QUAN

T 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Comodato e Administração 

mensal de Servidores em cloud 

com as características a 

seguir: 

Deverá ser disponibilizado 

plataforma eletrônica que 

facilita o acesso à 

informação de cada cidadão de 

forma individual ou 

coletiva. 

Onde qualquer profissional 

tenha cesso ao sistema por 

meio de computador ou tablet 

utilizando um navegador de 

internet. 

Deverá manter a 

disponibilidade dos Sistema 

e-SUS, por meio de uma 

administração e 

monitoramento contínuos dos 

hardwares e softwares que 

compõem o ambiente 

computacional da Solução, 

efetuando todas as 

configurações e manutenções 

corretivas e proativas, com 

o fim de permitir aos 

usuários a execução de suas 

atividades, bem como, de 

garantir a disponibilidade 

para o processamento 

ininterrupto dos programas e 

aplicativos disponibilizando 

as seguintes configurações 

 

 

 

 

 

 

MÊS 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1.200 
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para o acesso a plataforma 

Web: 

2 servidores (Aplicação e 

Banco de dados) 

• Sistema Operacional Linux 

Ubuntu 64bits; 

• HD de 500 Gigabytes; 

• Memória RAM de 16 

Gigabytes 

• 16 Processadores Lógicos 

XEON (expansível para 

trinta e dois 

• Acesso ao console de 

administração através de 

VPN 

• Regime de operação de 

24/7; 

• Volume de transferência 

Ilimitado; 

• Largura de banda de 100 

Mbps com garantia de 20%; 

• Rotina de Backup diário; 

02 CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA 

AUDITORIA E CONTROLE DE 

CONFORMIDADE DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA A SAÚDE NO ECOSSISTEMA 

TECNOLÓGICO DO E-SUS APS:  

• Assessoria Técnica Mensal 

no programa e-SUS APS; 

• Acompanhamento das agendas 

dos profissionais; 

• Acompanhamento de 

produtividade de todas as 

equipes de saúde; 

• Acompanhamento dos 

cadastros territoriais, 

individuais e suas 

atualizações, evitando as 

inconsistências; 

 

 

 

 

 

MÊS 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

11.833,3

3 

 

 

 

 

141.99

9,96 
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• Acompanhamento semanal da 

produção de visitas 

domiciliares realizadas 

pelos ACS/ACE, 

descriminando nominalmente 

os pacientes atendidos por 

dia, horário e localização; 

• Emissão de relatórios 

semanais de produção 

detalhada de cada 

profissional; 

• Elaboração de relatório 

mensal das atividades dos 

profissionais da APS; 

• Atualização contínua das 

equipes conforme as normas 

da atenção básica e 

portarias; 

• Disponibilidade de sistema 

B.I. (Business 

Inteligence: Inteligência 

de negócios refere-se ao 

processo de coleta, 

organização, análise, 

compartilhamento e 

monitoramento de 

informações que oferecem 

suporte a gestão de 

negócios) para 

acompanhamento da produção 

dos profissionais e 

cadastros do município; 

• Manutenção da versão mais 

atualizada do sistema e-SUS 

APS; 

• Manutenção do cadastro dos 

profissionais de acordo 

com o CNES disponibilizado 

pela secretaria municipal 

de saúde; 
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• Suporte técnico aos 

usuários do e-SUS APS em 

horário comercial; 

• Treinamento contínuo dos 

usuários do sistema. 

03 CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA 

EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO 

MUNICÍPIO (NÃO LIMITANDO O 

NÚMERO DE PARTICIPANTES) 

DISPONIBILIZANDO PARA ISTO: 

•  2 (DOIS) TÉCNICOS 

CAPACITADOS PARA EFETUAREM 

O TREINAMENTO / 

CAPACITAÇÃO EM LOCAL 

DEFINIDO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE POR UM 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

ÚTEIS EM DATA A SER 

DEFINIDA PELA CONTRATADA. 

 

 

 

UND 

 

 

 

01 

 

 

 

5.266,67 

 

 

 

63.200

,00 

VALOR TOTAL     R$: 206.399,96 

 

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo para execução: 15 dias após assinatura do contrato. 

 

____________________________________ 

Fernando Paulo Repossi 

Secretário Municipal de Saúde 

Santa Rita do Ituêto 

 


