CONVITE
APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE PROJETO

A CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, comunica

que
fará realizar no próximo dia 02 de setembro, às 09:00 hs em sua Sede Social, localizada na
Cidade de Taboão da Serra, na Rua Agueda Gonçalves n.º 240, uma APRESENTAÇÃO
PÚBLICA DE PROJETO, com vistas à contratação futura, por meio de certame licitatório
próprio, da prestação de serviços integrados para uma Solução de Gestão Hospitalar,
composto pelos itens relacionados no Quadro, destinada a todas as empresas fornecedoras
de produtos e serviços de TI correlatos ao projeto, permitida a participação e/ou presença de
cidadãos interessados.
OBJETO: Serviços Integrados de Solução de Gestão Hospitalar composto por:
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Licença de uso permanente de todos da solução de gestão hospitalar;
Licenças de uso dos softwares aplicativos para web, aplicação e banco de dados;
Servidores (hardware e software básico) que venham a compor e atender a solução
Integrada de Gestão Hospitalar;
Documentação técnica dos sistemas componentes;
Serviços de implantação, customização e parametrização da Solução;
Serviços de instalação de todos os softwares que venham a compor a solução em
ambientes de homologação e produção;
Treinamento na solução proposta e transferência de tecnologia;
Suporte e manutenção da solução durante a vigência do contrato;
Help Desk.

O evento iniciar-se-á com a apresentação ao público - alvo do Projeto Básico contendo as
especificações técnicas.
Os interessados em participar do evento poderão promover sua inscrição antecipadamente
por meio do e-mail caneves@sp.gov.br em até 02 dias antes do dia designado para a
apresentação ou na própria data da apresentação, neste último caso, solicitamos que
apresentem-se com no mínimo 30 minutos de antecedência para o devido registro do
cadastro/presença.
Esclarecimentos complementares poderão ser solicitados pelos interessados somente por
escrito, por meio de formulário próprio que será distribuído na oportunidade aos presentes.
Todas as respostas e informações complementares solicitadas estarão disponíveis para
conhecimento e ciência dos interessados no prazo de 02 dias, disponibilizados na página da
PRODESP na Internet, no endereço http://www.prodesp.sp.gov.br/, menu “APRESENTAÇÃO
PÚBLICA”.
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