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Respostas aos Questionamentos da Consulta Pública - ASTIS/SMSA/01-2018,  
de 19 de fevereiro de 2018 

 
As respostas estão organizadas da seguinte forma: 

I. Questionamentos gerais do Termo de Referência 

II. Questionamentos sobre requisitos  

III. Solicitação de esclarecimentos sobre integrações  

IV. Questionamentos recebidos durante a prorrogação  

 

I. Questionamentos gerais do TR  

Pergunta nº 1:   

Com relação ao item 4.1.1.5 do Termo de Referência, que trata sobre Licenças (750 simultâneos), 

solicitamos: 

Informar qual o inventário de computadores para acessar o sistema (quantidade de equipamentos, 

configuração de HW, Sistema operacional).  

● R: Cabe esclarecer que, conforme o item 2.8 do Projeto Básico – Restrições impostas 

a Solução, “No caso da infraestrutura local esta deve atender aos requisitos 

descritos no Projeto Básico do PIUBS – Programa de Informatização UBS 

(http://portalms.saude.gov.br/consulta-publica/29499-consulta-para-pesquisa-de-

precos-piubs)”. Essa restrição é do Projeto Básico que contempla os três 

subprojetos 

● O total de estações para Complexo HOB e UPAs estão estimadas (considerando os 

investimentos para aquisição de estações) na ordem de 700. 

 

 ii) Informar qual a metodologia usada para fazer o dimensionamento da quantidade de usuários 

simultâneos.    

● O item 3.1.1 do Projeto básico mostra o número estimado de usuários simultâneos 

o qual é referência para a exigência do item 4.1.1.5 do TR – “O Sistema deve atender 

o número estimado de usuários simultâneos em conformidade com os requisitos 

de performance do Módulo de Gestão Hospitalar do SGHAR.”  A estimativa baseou-

se no número de estações de trabalho com potencial de uso simultâneos.  
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Pergunta nº 2:   

 Com relação ao item 4.1.2.1 do Termo de Referência, que trata sobre o serviço de manutenção e 

de suporte técnico ao usuário - prazo de 30 meses:  

i) A Manutenção e customizações locais (evolutiva) na modalidade de BHST de 3.600 horas. 

Entendemos que o serviço de manutenção evolutiva será prestado aparte dos serviços de 

Manutenção e Suporte, na modalidade de BHST e até o limite de 3.600 horas;  

R: O entendimento está correto. O BHST será utilizado, sob demanda, para eventuais 

customizações/integrações não previstas durante o projeto. Ou seja, o BHST não cobre a 

manutenção das licenças e o suporte técnico. 

ii) Suporte ao usuário do sistema – ofertado de forma ininterrupta 24x7 e remota. 

Entendemos que o serviço de suporte ao usuário do sistema será prestado para os 5.054 

usuários treinados durante a implantação.   

R: O entendimento está correto.  

Estão corretos os nossos entendimentos? Sim.   

Pergunta nº 3:   

 Com relação ao item 4.1.3.6 do Termo de Referência, que trata sobre Licenças (8.500 simultâneos), 

solicitamos:   

i) Informar qual o inventário de computadores para acessar o sistema (quantidade de 

equipamentos, configuração de HW, Sistema operacional);  

R: Cabe esclarecer que, conforme o item 2.8 do Projeto Básico – Restrições impostas a 

Solução, “No caso da infraestrutura local esta deve atender aos requisitos descritos no 

Projeto Básico do PIUBS – Programa de Informatização UBS 

(http://portalms.saude.gov.br/consulta-publica/29499-consulta-para-pesquisa-de-precos-

piubs) “ 

O total de estações para Atendimento Ambulatorial estão estimadas (considerando os 

investimentos para aquisição de estações e dispositivos móveis) na ordem de 8500. 
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 ii) Informar qual a metodologia usada para fazer o dimensionamento da quantidade de usuários 

simultâneos.  

R: O item 3.1.3 do Projeto básico mostra o número estimado de usuários simultâneos para 

cumprir a exigência do item 4.1.3.6 do TR – “O Sistema deve atender o número estimado de 

usuários simultâneos em conformidade com os requisitos de performance do Módulo de 

Gestão Ambulatorial do SGHAR.” A estimativa baseou-se no número de estações de 

trabalho com potencial de uso simultâneos. 

 

Pergunta nº 4:   

 Com relação ao item 4.1.4.1 do Termo de Referência, que trata sobre serviço de manutenção e de 

suporte técnico ao usuário - prazo de 30 meses:  

i) Manutenção e customizações locais (evolutiva) na modalidade de BHST de 4.800 horas. 

Entendemos que o serviço de manutenção evolutiva será prestado aparte dos serviços de 

Manutenção e Suporte, na modalidade de BHST até o limite de 4.800 horas; 

R: O entendimento está correto. O BHST será utilizado, sob demanda, para eventuais 

customizações/integrações não previstas durante o projeto. Ou seja, o BHST não cobre a 

manutenção das licenças e o suporte técnico. 

Pergunta nº 5:   

Com relação ao item 4.1.5 do Termo de Referência, que trata sobre o Item 5 - Módulos ambulatorial 

e hospitalar de regulação do acesso e controle e avaliação do SGHAR, solicitamos esclarecimento 

sobre a inclusão do Mapeamento de Processos para este módulo, uma vez que está incluso no 

quantitativo dos serviços do ANEXO I, item 3.1.5, item 1 da tabela, no entanto, não existe no item 

4.1.5 do Termo de Referência.  

Para o módulo de regulação não haverá mapeamento de processos. O quadro do item 3.1.5. 

do PB será corrigido.   

 

Pergunta nº 6:   

Com relação ao item 4.1.5.3 do Termo de Referência, que trata sobre Licenças (4.121 simultâneos), 

solicitamos:  
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i) Informar qual o inventário de computadores para acessar o sistema (quantidade 

de equipamentos, configuração de HW, Sistema operacional);  

R: Cabe esclarecer que , conforme o item 2.8 do Projeto Básico – Restrições 

impostas a Solução, “No caso da infraestrutura local esta deve atender aos 

requisitos descritos no Projeto Básico do PIUBS – Programa de Informatização UBS 

(http://portalms.saude.gov.br/consulta-publica/29499-consulta-para-pesquisa-

de-precos-piubs) “ 

O Módulo Regulação será acessado pelas unidades do complexo regulador, unidades 

solicitantes e executantes (próprias e terceirizadas) e os 852 municípios de MG. Por tanto 

não há inventário de computadores para este módulo.  

 

 ii) Informar qual a metodologia usada para fazer o dimensionamento da quantidade de 

usuários simultâneos, considerando que a quantidade de usuários simultâneos é igual a de 

usuários treinados.  

 R: A estimativa do nº de usuários simultâneos levou em consideração o nº de usuários 

simultâneos do atual sistema de regulação, sendo que para cada município foi considerado 

um número médio de 2 estações.  

 

Pergunta nº 7:   

 Com relação ao item 4.1.6.1 do Termo de Referência, que trata sobre serviço de manutenção e de 

suporte técnico ao usuário - prazo de 30 meses:  

i) Manutenção e customizações locais (evolutiva) na modalidade de BHST de 3.000 

horas. Entendemos que o serviço de manutenção evolutiva será prestado aparte 

dos serviços de Manutenção e Suporte, na modalidade de BHST até o limite de 

3.000 horas; 

R: O entendimento está correto. O BHST será utilizado, sob demanda, para 

eventuais customizações/integrações não previstas durante o projeto. Ou seja, o 

BHST não cobre a manutenção das licenças e o suporte técnico. 
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ii) Suporte ao usuário do sistema – ofertado de forma ininterrupta 12x5 e remota. 

Entendemos que o serviço de suporte ao usuário do sistema será prestado para os 

4.121 usuários treinados durante a implantação.   

R: O entendimento está correto 

 Estão corretos os nossos entendimentos? Sim 

 Pergunta nº 8:   

 Com relação ao item 13.2.1.1 do Termo de Referência, considerando que o Cronograma Físico prevê 

uma data diferente de finalização do período de Operação Assistida para cada unidade, isso significa 

que será assinado um CONTRATO 2 para cada unidade?  

R: Haverá um contrato de suporte/manutenção para cada módulo (subprojeto), contemplando 

todas unidades.  

Observou-se a necessidade de incluir no TR um item de suporte remoto a seguir: 

Em tempo de projeto, após a operação assistida e o fim da vigência da garantia, a CONTRATADA 

deverá manter uma equipe de suporte técnico remoto, com capacidade técnica comprovada para 

resolução dos problemas, esclarecimento de dúvidas, atendendo aos multiplicadores da 

CONTRATANTE e a equipe técnica da Prodabel e HOB. 

Pergunta nº 9:   

 Com relação ao item 13.4.1.1 do Termo de Referência, considerando que o Cronograma Físico prevê 

uma data diferente de finalização do período de Operação Assistida para cada unidade, isso significa 

que será assinado um CONTRATO 4 para cada unidade?  

Ver item 8 e o contrato de manutenção será único por módulo (subprojeto) com vigência iniciada 

após o término do período de garantia (90 dias após a data de emissão do Termo de 

Recebimento/Aceite Definitivo). 

 

 Pergunta nº 10:   

 Com relação ao item 13.6.1.1 do Termo de Referência, considerando que o Cronograma Físico prevê 

uma data diferente de finalização do período de Operação Assistida para cada unidade, isso significa 

que será assinado um CONTRATO 6 para cada unidade?  
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Ver item 8 e o contrato de manutenção será único por módulo (subprojeto), contemplando a 

totalidade das unidades e com a vigência iniciada após o término do período de garantia (90 dias 

após a data de emissão do Termo de Recebimento/Aceite Definitivo). 

 

Pergunta nº 11:  

 Considerando que o item 19.1 do Termo de Referência dispõe que “Será admitida a subcontratação 

de serviços acessórios, correlacionados a apoio à efetivação/consecução dos Serviços Técnicos que 

compõem os itens do Objeto”. Entendemos que não será considerada como subcontratação 

qualquer contratação diferente de serviços profissionais (p.ex. passagens aéreas). Está correto o 

nosso entendimento? 

R: Conforme o item 19 do TR, a subcontratação só é limitada ao percentual do objeto contratado. 

Pergunta nº 12:  

 Com relação ao item 6.1.1 do Anexo I, considerando que apenas a elaboração das especificações 

dos ambientes de Homologação/Treinamento e Produção fazem parte do escopo do projeto, não 

fica claro qual o processo e prazo para suprimento e disponibilização dos ambientes para o projeto. 

Favor esclarecer.   

 R: Caberá a CONTRATADA fornecer as especificações necessárias para aquisição da infraestrutura 

para hospedagem no Data Center da Prodabel no primeiro mês de contrato. Esta especificação será 

validada e aprovada pela Prodabel para garantir o cumprimento dos requisitos não funcionais e 

adequar aos padrões normativos do Data Center. 

Com estas especificações a CONTRATANTE fará a aquisição dos equipamentos e sistemas no 

mercado em novo edital. 

A CONTRATADA deverá prover um ambiente de homologação apartado do Data Center da Prodabel 

até a disponibilização do ambiente pela CONTRATANTE conforme definido no objeto e no 

cronograma. 

Ver itens 4.1.1.4, 4.1.3.5 e 4.1.5.2  

Pergunta nº 13:  
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 Com relação ao Quadro de Previsão de Desembolso Módulo Regulação previsto no item 7.2 do 

Anexo I, entendemos que falta incluir neste quadro o Mapeamento e desenho dos processos do 

módulo de regulação. Está correto o nosso entendimento?  

R: Para o módulo de regulação não haverá mapeamento de processos. O Quadro de Previsão de 

Desembolso Módulo Regulação será corrigido.  

Considerando o porte da operação, sugerimos que as soluções acima sejam apresentadas como 

parte de uma arquitetura tecnológica interoperável, compatível com a portaria 2073 e com os 

padrões adotados pelo MS e pelo Comitê Gestor de e-Saúde, incluindo o Conjunto Mínimo de Dados 

e os documentos clínicos que se encontram em publicação.  

R: Sugestão será analisada. 

Pergunta nº 14:  

 Em relação ao ambiente computacional voltado a testes e homologações que será estruturado para 

validar o sistema antes da migração para o ambiente definitivo. 

Não fica claro se após estas validações a CONTRATADA poderá retirar estes equipamentos ou 

mesmo se pode utilizar o mesmo ambiente para validar de forma faseada os componentes do 

sistema (Hospitalar, Ambulatórios, Regulação) 

R: Os ambientes de testes e homologações de cada subprojeto deverá ser provido no Data Center 

da CONTRATADA por até 6 meses, sendo desativado ao final deste período, conforme o 

cronogramas físicos-financeiros 

A CONTRATADA deve prover um ambiente de homologação apartado do Data Center da Prodabel 

até a disponibilização do ambiente pela CONTRATANTE conforme definido no objeto e no 

cronograma. 

Ver itens 4.1.1.4, 4.1.3.5 e 4.1.5.2  

Pergunta nº 15:  

Em Relação ao funcionamento do complexo regulador, não ficou claro a característica das estruturas 

que solicitam e executam serviços. Estamos falando apenas das unidades próprias de Belo Horizonte 

ou existe um compartilhamento de recursos com outros Municípios? Se existe, isso está 

contemplado na PPI? 
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R: As unidades executoras podem ser da rede própria do SUS-BH e/ou terceirizadas, hospitalares 

e/ou ambulatoriais.  

As unidades solicitantes podem ser da rede própria do SUS-BH e/ou terceirizadas e também 

unidades de outros 852 municípios. 

A oferta de procedimentos para outros municípios se dá através da PPI. 

Pergunta nº 16:  

Não fica claro se o pregão envolvera o valor para uma solução única ou serão lotes envolvendo cada 

solução de forma individual?  

R: A resposta a esta pergunta está detalhada no Anexo XIII do TR. Ademais, não serão lotes, mas 

itens do mesmo objeto. 

Pergunta nº 17:  

Analisando os requisitos técnicos para habilitação de empresa que possa participar, gostaríamos de 

ressaltar 2 quesitos: 

a) Foi feito uma avaliação referente ao número de empresas no Brasil que conseguem atender as 

exigências solicitadas? Pois ao nosso entender o número mínimo de unidades a ser atendidas com 

as características solicitadas ira restringir a competição, excluindo empresas que possuam produtos 

que tenham experiência, mas que eventualmente não possuam 1 único atestado que atenda a 

exigência. 

R: Conforme item 10.3 do TR, a exigência de experiência com implantação de solução é 

imprescindível somente para os itens 1 a 4 do objeto (implantação e manutenção dos módulos 

Hospitalar e Ambulatorial) e desejável para os itens 4 e 6 (implantação e manutenção do módulo de 

regulação).  

A exigência de experiência de implantação de solução tecnológica com complexidade compatível, 

limita-se a três das cinco características descritas a seguir:  

• Implantação em única rede assistencial organizada e gerida por um órgão ou empresa, 

circunscrita em território federativo (município, estado ou país), com estabelecimentos de 

saúde, geograficamente distribuídos e em número igual ou superior a 40% do número de 

estabelecimentos da rede SUS própria do município de Belo Horizonte. 
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• Em estabelecimentos de saúde com níveis de complexidade da atenção à saúde: baixa, 

média e alta. 

• Em estabelecimentos de saúde dos tipos ambulatorial e hospitalar.  

• Em rede de serviços de saúde com produção anual (procedimentos executados) igual ou 

superior a 40% da rede SUS própria do município de Belo Horizonte. Entende-se por 

procedimento o que está normatizado pela Tabela SUS. 

• Em rede de serviços de saúde cujo o número de usuários da solução tecnológica é igual ou 

superior a 40% do número estimado de usuário da solução objeto desta licitação. 

b)      Como o Termo de Referência pede que sejam desenhados processos e sugeridas mudanças, 

entendemos tratar-se de um processo especializado e que como tal deveria ser comprovada 

experiência para execução do mesmo. 

R: A sugestão será analisada para verificar a possibilidade de serem acrescentados atestados que 

comprovem experiência em mapeamento de processos no item de qualificação técnica da 

CONTRATADA. 

Pergunta nº 18:  

Poderão ser firmados contratos distintos com empresas distintas para atender aos objetos do termo 

de referência?  

R: O objeto é composto de itens que serão contratados separadamente, mas pela mesma empresa. 

Pergunta nº 19:   

No item 18.1 do termo de referência coloca-se que e vedada a participação de empresas em 

consorcio e no item 19.1.2 do mesmo documento coloca-se que e vetada a subcontratação de um 

empresa que seja LICITANTE ou esteja participando de consorcio. Gostaríamos de esclarecer se será 

permitido a participação de consórcios ou não? 

R: Será retirada a citação “consórcio” na frase do item 19.1.2 - Não será permitida a subcontratação 

de empresa que esteja participando como LICITANTE isolada ou em um CONSÓRCIO.  

Pergunta nº 20:  

 No item 2.8 do termo de referência e dito que a CONTRATANTE será responsável pela infraestrutura 

existente nas unidades de atendimento e que a mesma atendera aos requisitos estipulados no 

projeto para informatização PIUBS do Ministério da Saúde. Ocorre que esta estrutura e destinada a 
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unidades de atenção básica, não está claro se o mesmo padrão será utilizado em outros tipos de 

unidades (Ambulatórios especializados, Upas, etc) 

R: A restrição se aplica a todos os itens do Objeto, conforme item 2.8: As restrições de participação 

de empresas estarão descritas neste documento com base no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93, 

a experiência no suporte técnico e na implantação/ customização solução para Gestão Hospitalar, 

Ambulatorial e de Regulação em Saúde, alusivos à gestão de serviço público do SUS. 

Pergunta nº 21:  

Gostaríamos de um maior esclarecimento sobre o item abaixo constante do Termo de Referência: 

“O software estará sob uma licença de uso restrito a CONTRATANTE, protegidos por direitos autorais 

e de propriedade. A cópia, redistribuição, engenharia reversa e modificação do software 

proprietário são proibidas”. 

R: Será firmado Contrato de Direito de uso da Solução da CONTRATADA pelo CONTRATANTE. A 

CONTRATANTE não poderá realizar cópias, redistribuição, engenharia reversa e modificação do 

software. Lembrando que a CONTRATADA deve comprovar a propriedade intelectual do software.  

Pergunta nº 22:  

As integrações constantes no Termo de Referência (requisitos) devem estar contempladas no valor 

total do projeto? Se sim, como podemos contemplar integrações complexas como as que estão 

sendo solicitadas sem um manual técnico ou um maior detalhamento das necessidades? 

R: Conforme consta no TR, as interfaces - interoperabilidades - que serão realizadas, em tempo de 

Projeto, poderão ser exploradas tecnicamente pela Proponente, por meio de visita técnica à 

Prodabel, e sabatina à equipe técnica responsável pela sustentação dos sistemas indicados. Esta 

visita técnica está agendada, conforme publicação https://prefeitura.pbh.gov.br/consultas-

publicas, para dia 08/03/2018. 

Pergunta nº 23:  

Existe uma previsão para publicação oficial do Processo Licitatório?  

R: A previsão de publicação oficial do Processo Licitatório é de junho/2018. 
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II. Questionamentos sobre requisitos  

ID Processo 
Grupo 

funcional 
Descrição Dúvida Resposta 

RFU-
REG 
004 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir identificar cada solicitação 
pelo usuário do SUS associado a ela, 
através do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS). 

As exceções previstas pelo Ministério da Saúde 
também deverão ser tratadas? Exemplo: Doador 
de Órgãos Falecido. 

Sim, em especial o Usuário 
Não Identificado. 

RFU-
REG 
005 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter dados dos usuários 
do SUS em base de dados local, para 
uso em caso de indisponibilidade do 
CADWEB. 
 
 
 
 
 
 

 

Como foi aberta a possibilidade das empresas 
participarem em módulos específicos, entendemos 
que haverá necessidade de um único gerenciador 
da base de dados de cadastro de usuários do SUS, 
de estabelecimentos de saúde e profissionais e 
outras tabelas comuns entre os módulos. Há 
definição que qual Módulo terá o responsável pelo 
gerenciamento dessas tabelas, com possibilidade 
dos demais módulos acessá-los para consumir as 
informações necessárias? 

Sim, o SIGBASES. 

RFU-
REG 
006 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter escalas de trabalho 
para diversos procedimentos 
realizados nos níveis ambulatorial e 
hospitalar, tais como: consultas, 
exames, tratamentos, etc. 

Para este módulo, a manutenção de escala seria o 
gerenciamento das agendas ambulatoriais, onde 
seria definida os dias disponíveis de profissionais, 
salas, equipamentos? Por exemplo, determinado 
profissional só atende pacientes de 05 a 18 anos, 
com determinada hipótese diangóstica 
(especialista em determinada área), restrição de 
tamanho de paciente (em pesos) em decorrência 
de estrutura de equipamentos (Por exemplo, 
ressonância magnética, tomografia 
computadorizada, etc), definição dos dias da 

Sim. 
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semana de atendimento, com definição de período 
e quantidades que serão realizadas as primeiras 
consultas, consultas de retorno, exames internos, 
exames externos, etc??? 

RFU-
REG 
010 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter protocolos clínicos 
específicos para cada procedimento, 
contendo informações que devem 
ser preenchidas pelo usuário do 
sistema quando da criação de uma 
solicitação para um determinado 
procedimento. 

Entendo que os protocolos clínicos serão 
traduzidos em formulários que auxiliarão na 
avaliação dos reguladores. Esses formulários serão 
padronizados por procedimentos e permitirão que 
sejam anexados arquivos (resultados de exames, 
relatório médico, etc)??? 

Sim, incluindo a 
padronização por 
procedimentos e a anexação 
de arquivos. 

RFU-
REG 
011 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter protocolos de 
priorização específicos para 
solicitações ambulatoriais, 
internações eletivas e internações de 
urgência, parametrizados por 
procedimentos ou agrupamentos de 
procedimentos. 

Os protocolos de priorização em conjunto com os 
protocolos de clínicos deverão auxiliar os 
reguladores na avaliação. A priorização será 
definida por procedimentos/especialidades? 

No caso da regulação 
hospitalar, a priorização será 
definida por caráter de 
internação (eletiva ou 
urgência). Para o 
ambulatorial, os critérios de 
priorização devem poder ser 
parametrizados por 
especialidades. 

RFU-
REG 
012 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter centrais de 
regulação e a relação entre elas, 
através de parametrização de 
características tais como: tipos de 
solicitações, procedimentos, 
unidades solicitantes, unidades 
executantes, etc. 

O sistema deve permitir que as solicitações sejam 
enviadas para centrais de níveis superiores de 
acordo com definições previas. Exemplo: 
determinada CR está com impossibilidade de 
operacionalização do sistema, por falta de energia 
e acesso a internet, outra CR assumiria as 
atividades momentaneamente. 

O sistema deve permitir 
estabelecer uma relação 
entre as centrais de 
regulação. 

RFU-
REG 
013 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir cadastrar e identificar 
usuário do SUS através de biometria. 

A Resolução CIT nº 28, de 27/07/2017, aprovou a 
adoção da sistemática de biometria no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), entendemos que a 
biometria será disponibilizada pelo Ministério da 
Saúde, por meio do CADWEB. Considerando que a 
consulta pública prevê a manutenção/atualizaçao 
do CADWEB, entendo que a Regulação consumirá 
a funcionalidade do módulo responsável pela 

Sim 
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manutenção do cadastro de pacientes. Essa 
confirmação está correta? 

RFU-
REG 
014 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir manter e visualizar o 
histórico de atendimento do usuário 
do SUS. 

Os módulos de atendimento ambulatorial e gestão 
hospitalar disponibilizarão o histórico de 
atendimento dos pacientes para utilização dos 
usuários do módulo de regulação?  

Sim. A necessidade é para a 
visualização de dois tipos de 
histórico, um das solicitações 
no sistema de regulação e o 
outro do histórico clínico. O 
módulo de regulação deve 
manter e visualizar o 
histórico de atendimento do 
usuário dentro da regulação. 

RFU-
REG 
015 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir gestão de escalas de 
trabalho mantidas pelos prestadores 
e autorizadas pela central. 

Escala de trabalho que quais profissionais? A escala 
de trabalho de trabalho das unidades prestadoras 
de serviço não seria das mesmas? Essa 
funcionalidade não estaria vinculada a gestão 
hospitalar e atendimento ambulatorial? 

Escalas de procedimentos 
ambulatoriais (tais como 
consultas) que são 
disponibilizadas pelas 
unidades para consumo pelas 
centrais. Não é exatamente a 
escala interna das unidades. 

RFU-
REG 
016 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir parametrizar níveis de alerta 
para a quantidade de solicitações em 
determinada situação e permitir 
exibir alertas para usuários do 
sistema com perfis específicos em 
caso de os níveis de alerta serem 
atingidos. 

O sistema deverá emitir o alerta e possibilitar 
também alimitação de agendamentos? Por 
exemplo: quantidade de pacientes privados de 
liberdade que podem ser atendimentos no mesmo 
dia numa determinada unidade, quantidade de 
agendamentos de determinada especialidade que 
um paciente pode ter em aberto, quantidade de 
agendamentos extras que um paciente pode ter 
simultaneamente, Período de tempo entre 
agendamentos de uma mesma 
consulta/especialidade. 

Sim 

RFU-
REG 
017 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir visualizar, através de um 
dashboard, a situação atual das 
solicitações do sistema, com 
possibilidade de exibição de 

Deverá contemplar um BI (Business Inteligence)  do 
módulo de regulação, permitindo a avaliação e 
acompanhamento das solicitações de 
atendimento?  Deve contemplar as solicitações ou, 

Deve contemplar as 
solicitações e a situação em 
que se encontram, como 
p.ex.: X solicitações 
aguardando regulação, X 
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quaisquer níveis de alerta 
parametrizados. 

também, situação do agendamento e 
atendimento? 

solicitações aguardando 
confirmação de reserva, etc. 

RFU-
REG 
018 

Regulação de 
Acesso 

Itens 
Comuns 

Permitir alterar dados de um 
conjunto de solicitações em uma 
única operação. 

Quais dados seriam alterações num conjunto de 
solicitações? 

Agendamento de solicitações 
de internação eletiva para 
um serviço de atendimento 
que não disponibiliza escala. 

RFU-
REG 
019 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com 
os devidos perfil e permissão, 
consultar todas as solicitações de 
internação hospitalar a serem 
reguladas. Esta consulta deve contar 
com regras de ordenamento e 
opções de filtros a serem definidas. 

O acesso aos dados das unidades respeitará a 
divisão territorial do município, ou seja, uma 
determinada regional só terá acesso às 
informações das unidades de sua abrangência? 
Perfis tipo secretaria acessarão todas as 
informações. 

Sim 

RFU-
REG 
020 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com 
os devidos perfil e permissão, 
priorizar as solicitações de internação 
hospitalar e encaminhá-las de acordo 
com a oferta de vagas disponível. 

Seria o papel do perfil tipo Regulador, que 
receberia as solicitações com grau de prioridade de 
acordo com os protocolos e o 
regulador/autorizador dará a prioridade de 
atendimento? O sistema deverá trabalhar a 
priorização regional e municipal? As solicitações 
oriundas da Ações Judiciais deverão ser destacadas 
e priorizadas? 

Sim, para as três perguntas. 

RFU-
REG 
021 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir realizar a gestão da grade de 
leitos disponíveis nas unidades 
executantes, com possibilidade de 
encaminhamento mesmo sem 
disponibilidade de vagas. 

O controle de leitos será da Central de Regulação? 
A CR definirá quem será internado em cada leito ou 
autorizará a internação levando em consideração o 
mapa de leitos disponibilizado e atualizado pelo 
hospital? O sistema deverá permitir o 
acompanhamento de pacientes no hospital, ou 
seja, a troca de leitos (leito cirúrgico para UTI, por 
exemplo)? Ou a troca de leitos entre pacientes? 
inclusive permitindo a inclusão de leitos extras de 
acordo com a necessidade? Se o módulo de 
regulação realizar a manutenção do mapa de 
leitos,  o mesmo irá gerenciar a internação pelo 
"sexo" da enfermaria? Haverá acompanhamento 
dos motivos de bloqueio de leitos? 

O Controle não será realizada 
para cada leito, mas sim, por 
saldo de leitos por setor. 
Sendo assim, a troca de leitos 
entre setores deverá ser 
realizada pelo hospital com 
informação (e possível 
regulação) à central. 
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RFU-
REG 
022 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir às unidades solicitantes e 
executantes confirmar ou não uma 
determinada internação, com base 
na vaga selecionada. 

A unidade executante ou solicitante poderão 
confirmar a internação, ou seja, quando há algum 
impedindo para o internamento do paciente; o 
impedimento provisório do paciente ou do próprio 
hospital deverão ser contemplados nesta 
funcionalidade? Com possibilidade de alteração da 
data de previsão de internamento? 

A partir de uma reserva de 
vaga, as unidades poderão 
confirmar ou não a 
internação, justificando de 
acordo com a situação do 
paciente.  

RFU-
REG 
023 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir às unidades executantes 
gerenciar a internação do usuário do 
SUS para internação: admissão, 
contraindicação (temporária ou 
definitiva), alta. 

O gerenciamento da internação deverá ser 
realizada na Regulação (autorização de internação) 
ou no módulo de Gestão Hospitalar? O 
gerenciamento compreende: confirmação da 
internação, solicitação de mudança de 
procedimento, troca de leitos, solicitação de 
autorização de procedimentos especiais, alta? O 
sistema deverá permitir que o hospital informe as 
internações não financiadas pelo SUS (para 
alimentar o CIHA) ou será uma funcionalidade de 
responsabilidade do Módulo de Gestor Hospitalar? 
Qual módulo irá controlar e permitir inclusão das 
internações autorizadas pela CNRAC/CERAC? 

O módulo de regulação de 
acesso deve permitir que as 
informações referentes à 
internação sejam visíveis 
para os reguladores, 
principalmente de modo a 
liberar leitos na grade para 
nova regulação. 

RFU-
REG 
024 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com 
os devidos perfil e permissão, 
solicitar, autorizar, negar e cancelar 
autorizações de internações eletivas 
e de urgência, com as devidas 
justificativas. 

O Regulador poderá realizar essas ações e a 
unidade solicitante também poderá solicitar o 
cancelamento de uma solicitação de internação? 

Sim. 

RFU-
REG 
026 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir às unidades solicitantes gerir 
sua fila de solicitações de internação, 
possibilitando à gestão da unidade a 
visualização de todas as solicitações 
que tiveram origem nela. 

A unidade vai gerir a própria fila, porém, o sistema 
deverá controlar a duplicidade de inclusão de 
pacientes na fila, impedindo que o mesmo 
paciente tenha a mesma solicitação de 
procedimentos cadastrada mais de uma vez? 

Sim. 

RFU-
REG 
027 

Regulação de 
Acesso 

Hospitalar Permitir gerir solicitação de 
transporte aéreo para solicitações de 
urgência. 

Qual será a gestão do sistema na solicitação de 
transporte aréreo? 

O sistema deve permitir 
informar quando o 
transporte aéreo é 
necessário. 
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RFU-
REG 
028 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir às unidades executantes 
manter registros de procedimentos 
executados. 

O sistema de regulação irá solicitar que a unidade 
executante informe os procedimentos realizados a 
partir de um agendamento realizado, ou, essa 
funcionalidade será de controle do Módulo de 
Atendimento Ambulatorial,  permitindo apenas 
que o módulo de regulação consulta os 
procedimentos realizados a partir de um 
agendamento? 

O módulo de regulação deve 
ser capaz de exibir as 
informações dos 
procedimentos executados. 

RFU-
REG 
029 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir ao usuário do sistema 
relacionado à regulação, com os 
devidos perfil e permissão, consultar 
todas as solicitações de 
procedimentos ambulatoriais a 
serem reguladas. Esta consulta 
contará com regras de ordenamento 
e opções de filtros a serem definidas. 

A módulo de regulação ambulatorial deverá 
contemplar o agendamento direto, o 
agendamento direto pela fila (agendamento 
automático), o agendamento regulador com 
autorização do procedimento, o agendamento 
regulador com autorização do procedimento e 
emissão de APAC/RAAS; e, além disso, permitir que 
seja emitida autorização de atendimento, ou seja, 
documento que permite que o usuário vá num 
prestador de serviços sem o agendamento prévio 
(exemplo, para coleta de sangue para exames)?  

Sim 

RFU-
REG 
031 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir o acesso ambulatorial 
através de um número de controle e 
um documento de autorização no ato 
do agendamento de um 
procedimento para uma solicitação. 

Entendemos que este documento seria a guia de 
autorização de atendimento, que deverá 
contemplar os dados do paciente, os dados do 
procedimento autorizado, com informações de 
horário de chegada, horário de atendimento, 
preparo (qdo for o caso), informações sobre a 
unidade executante e orientações gerais, inclusive 
sobre documentos necessários para o 
atendimento. Essas são as informações necessárias 
neste documento de autorização? 

Sim. 
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RFU-
REG 
033 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Gerir o encaminhamento de uma 
determinada solicitação para 
agendamento de procedimento, 
verificando e respeitando PPI, oferta 
disponível e opção de agendamento 
para o tipo de procedimento 
solicitado (automático ou sob 
regulação). 

O módulo deverá respeitar a PPI, ou seja, os fluxos 
de referência por procedimento. 
Consequentemente, a distribuição de cotas deverá 
respeitar o PPI. Quando houver oferta de horários 
de atendimento disponíveis num determinado 
período de tempo, sem a utilização, o sistema 
deverá permitir que seja utilizada sem a verificação 
da quantidade da cota, ou seja, se daqui três dias 
existirem horários disponíveis, para evitar que 
exista perda primária, o sistema deve permitir que 
qualquer unidade solicitante agende sem 
comprometer o teto da mesma? 

As condições para o acesso 
(inclusive aproveitamento), 
utilizando ou não cotas, 
deverão ser parametrizável  

RFU-
REG 
034 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Gerir a notificação do agendamento 
para o Usuário do SUS: comunicar, 
confirmar comparecimento, tratar o 
resultado da confirmação, liberar 
vaga para outro Usuário do SUS em 
caso de impossibilidade de 
comparecimento. 

O Módulo de Regulação deve contemplar o envio 
de notificações para o usuário, para lembrá-lo 
sobre um agendamento? Permitindo que o mesmo 
interaja com o sistema e solicite o cancelamento 
do agendamento? Assim, permitindo que a vaga 
seja disponibilizada novamente. Essa notificação 
pode ser realizada por SMS ou também através de 
APP exclusivo do paciente para acompanhar seus 
agendamentos? 

Sim. 

RFU-
REG 
035 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir realizar todo o processo de 
admissão do usuário do SUS pela 
unidade executante. 

A recepção do paciente na unidade executante 
será realizada pelo módulo de atendimento 
ambulatorial ou pelo módulo de regulação? Ou o 
módulo de atendimento ambulatorial irá gerar a 
informação do paciente atendido ou não e os 
motivos do não atendimento? 

O módulo de regulação deve 
ser capaz de exibir as 
informações do 
recepcionamento do usuário. 

RFU-
REG 
037 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir configurar, via 
parametrização, quais procedimentos 
poderão ser realizados a partir de um 
primeiro atendimento do Usuário do 
SUS. 

A configuração seria dos procedimentos que 
podem ser solicitados pelo Módulo de Regulação?  

Não, essa configuração deve 
contemplar procedimentos 
que podem ser realizados a 
partir de autorização prévia 
sem necessidade de 
tramitação no mõdulo 
regulação. Exemplo: consulta 
com cardiologista com 
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autorização para realização 
de ecocardiograma.  

RFU-
REG 
038 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir qualificar a demanda, com 
critérios clínicos, evidências de 
propedêutica e terapêutica 
pregressas, que justifiquem o 
encaminhamento do usuário. 

Este item seria o protocolo clínico de 
encaminhamento? 

Sim. 

RFU-
REG 
039 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir configurar, via 
parametrização, quais procedimentos 
ambulatoriais estarão autorizados a 
partir de um atendimento de 
urgência. 

Seria disponibilizar uma classificação de risco ou 
algo parecido na solicitação de atendimento? 

Não, o sistema deve permitir 
configurar exatamente quais 
procedimentos ambulatoriais 
podem ser realizados 
(autorização prévia) a partir 
de um atendimento de 
urgência. 

RFU-
REG 
041 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Organizar as solicitações 
ambulatoriais em fila única por 
especialidade. 

Deve contemplar a especialidade, mas também, os 
procedimentos? Ou seja os exames e outros 
procedimentos. 

Somente por especialidade. 

RFU-
REG 
042 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Reagendar vagas automaticamente 
para solicitações ambulatoriais, a 
partir da não confirmação de 
comparecimento de um usuário do 
SUS para um determinado 
procedimento, seguindo a ordem na 
fila de espera. 

Quando um paciente informa a impossibilidade de 
comparecer a um atendimento agendado 
automaticamente, ele poderá retornar na mesma 
posição na fila? 

Sim. 

RFU-
REG 
043 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Monitorar Solicitações para as quais 
não haja agendamento por um 
determinado período de tempo, 
parametrizado por especialidade. 

O sistema deverá acompanhar a oferta de serviços 
e sua efetiva utilização. Essa informação poderá 
fazer parte de um BI? 

Sim. 

RFU-
REG 
046 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir parametrizar o 
funcionamento do agendamento 
automático de vagas para as 
solicitações. 

O agendamento poderá ser realizado automatico 
ou não?  

Sim, automático. 

RFU-
REG 
047 

Regulação de 
Acesso 

Ambulatorial Permitir registrar e alterar a 
conclusão do atendimento de uma 

O Módulo de regulação irá registrar a conclusão do 
atendimento ou consultará essas informações no 
módulo de atendimento? 

O módulo de regulação deve 
ser capaz de acessar essas 
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solicitação de procedimento 
ambulatorial. 

informações, se geradas pelo 
módulo de atendimento. 

RFU-
REG 
048 

Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Permitir tramitar os processos de 
controle e avaliação hospitalar e 
ambulatorial a partir dos devidos 
instrumentos de cobrança (AIH para 
o hospitalar e BPA, APAC e RAAS para 
o ambulatorial), cujo ciclo de vida 
contenha desde o momento inicial da 
criação do instrumento de cobrança 
até a efetivação do processamento 
da mesma no sistema específico 
disponibilizado pelo Ministério da 
Saúde. 

O sistema de regulação deverá verificar o que foi 
faturado corresponde ao agendamento e 
atendido? Como ficariam os procedimentos que 
foram realizados a partir do procedimento 
agendado? Ou as informações seriam extraidas do 
módulo de atendimento ambulatorial? 

O sistema deve permitir a 
tramitação de todos os 
instrumentos de cobrança 
ambulatoriais, com a 
informação do que foi 
efetivamente executado, 
para posterior controle e 
avaliação. 

RFU-
REG 
050 

Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Verificar automática e diariamente a 
consistência de dados de 
instrumentos de cobrança 
importados para o sistema, de 
acordo com regras definidas. 

A verificação das consistências, entendendo que 
são aquelas definidas pelo Ministério da Saúde, 
deverão estar disponíveis no módulo de regulação, 
além do módulo de atendimento ambulatorial e 
hospitalar? 

Não são as mesmas 
consistências definidas pelo 
Ministério da Saúde. São 
consistências extras àquelas, 
definidas pela SMS-BH. 

RFU-
REG 
052 

Controle e 
Avaliação 

 Itens 
Comuns 

Executar automática e diariamente 
as regras de triagem parametrizadas. 

Qual triagem deve ser realizada pelo módulo de 
regulação de acesso? 

O sistema deve ser capaz de 
fazer a triagem de quais 
instrumentos de cobrança 
serão encaminhados para 
avaliação pela supervisão 
hospitalar. 

RFU-
REG 
054 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir tramitar o processo de 
controle e avaliação hospitalar a 
partir de laudos de AIH (Autorização 
de Internação Hospitalar), cujo ciclo 
de vida contenha desde o momento 
inicial da criação da AIH até a 
efetivação do processamento da 
mesma no sistema SIHD 
(disponibilizado pelo Ministério da 
Saúde). 

O sistema deverá realizar a verificação entre os 
dados da internação autorizada e os dados 
apresentados nas AIH de faturamento? 

O sistema deve se certificar 
que o "procedimento 
solicitado" na AIH seja igual 
ao "procedimento" indicado 
na solicitação de internação 
que deu origem à AIH. 
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RFU-
REG 
056 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir manter data de alta por 
solicitação e AIH. 

Seria acompanhar a internação e a previsão de alta 
do paciente, de acordo com critérios tipo média de 
permanência, e emitir alerta quando o período de 
internamento está superior a média esperada? 

Não deve ser utilizada média 
de permanência nesse 
sentido. O sistema deve 
permitir informar as datas de 
alta por AIH e pela 
internação como um todo, 
de forma independente. 

RFU-
REG 
057 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir exportação e importação de 
dados das AIH's no formato do 
sistema SISAIH01 (disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde). 

O módulo irá realizar o faturamento das unidade 
executantes? 

O módulo deve ser capaz de 
importar as AIH's  para fins 
de controle e avaliação. Deve 
ser capaz de exportar os 
dados das AIH's para o 
sistema de processamento 
disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde. 

RFU-
REG 
058 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com 
os devidos perfil e permissão, criar 
novas AIH's para uma determinada 
solicitação. 

A emissão de novas AIH para a mesma internação 
está prevista no manual do SIH, porém, a 
solicitação deve partir da unidade executante e 
autorizada pelo Regulador. É esta a situação 
descrita neste item? 

Sim. 

RFU-
REG 
059 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir parametrizar regras de 
triagem para envio de AIH's a uma 
supervisão hospitalar, contando com 
filtros de pesquisa e amostragem 
aleatória. 

Seria o filtro de internações autorizadas ou não que 
seriam filtradas para acompanhamento e auditoria 
específica? 

Todas as internações nesse 
ponto foram autorizadas. O 
sistema deve fazer a triagem 
de acordo com regras 
definidas pela central para 
separar quais AIH's irão para 
a supervisão hospitalar. 

RFU-
REG 
061 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir realizar a avaliação de uma 
AIH seguindo um checklist definido, 
com aprovação ou reprovação de 
cada item dentro da AIH que foi 
preenchido manualmente. 

Seria alertas e orientações para o autorizador das 
AIH? Com advertências e/ou consistências 
previstas pelo Ministério da Saúde. 

Sim. 
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RFU-
REG 
063 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir exportação de dados de 
AIH's no formato do sistema SIHD. 

Esses dados serão importados no SIH? Não existe 
controle no SIHD da oriegem dos dados? Ou seja, 
não importa apenas os dados gerados pelo 
SISAIH01? O SISAIH01 não terá descontinuidade 
com a implantação do CMD? 

O sistema deve manter as 
informações importadas de 
AIH's de acordo com o que 
for gerado pelo SISAIH01 e 
exportá-las sem modificação 
para o SIHD ou substituto. 

RFU-
REG 
064 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir importação de dados 
resultantes do processamento de 
AIH's no sistema SIHD, refletindo o 
status de autorização do mesmo nas 
AIH's no sistema. 

O sistema deverá ser parametrizado para importar 
os campos desejados a partir do SIHD? O objetivo 
e confrontar os procedimentos autorizados com os 
faturados? 

Sim, para verificação de quais 
AIH's foram processadas 
corretamente. 

RFU-
REG 
066 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir ao usuário do sistema, com 
os devidos perfil e permissão, 
bloquear ou desbloquear AIH's. 

O módulo deve permitir a importação das 
informações das AIH faturadas, para utilização pela 
auditoria, e posteriormente gerar arquivo com as 
AIH bloqueadas para utilização no SIHD? 

Não, o sistema deve permitir 
bloquear AIH's antes delas 
seguirem para o SIHD. 

RFU-
REG 
067 

Controle e 
Avaliação 

Hospitalar Permitir gerir o fechamento de uma 
determinada competência para 
processamento, com visualização de 
prazos e datas de processamento 
pelas unidades executantes. 

O gerenciamento de apresentação das AIH pós 
saída do paciente será pelo módulo de regulação 
ou módulo de gestão hospitalar? 

Pelo submódulo de controle 
e avaliação do módulo de 
Regulação. 

RFU-
REG 
068 

Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir importação/exportação ou 
integração de dados de instrumentos 
de cobrança ambulatoriais (BPA, 
APAC e RAAS ou substituto) no 
formato dos respectivos sistemas de 
preenchimento disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde. 

Não há previsão de descontinuidade desses 
instrumentos de registros, o sistema deverá prever 
a extinção dos mesmos e inclusão do CMD? 

Requisito alterado - incluído 
ou substituto 

RFU-
REG 
069 

Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir parametrizar regras de 
triagem para envio de 
BPA/APAC/RAAS a uma supervisão 
ambulatorial contando com filtros de 
pesquisa e amostragem aleatória. 

O sistema irá importar esses instrumentos de 
registros e selecionar algumas registros para envio 
da auditoria/supervisão? 

Sim. 

mailto:astis@pbh.gov.br


Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Saúde 

Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde - ASTIS 
 

Av. Afonso Pena nº  2336 - sobreloja  

 CEP 30.130-007 Belo Horizonte / MG 

Fone ( 031 ) 3277-7719 / 3277-8135 /  E-mail: astis@pbh.gov.br 

RFU-
REG 
070 

Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir ao usuário do sistema, com 
os devidos perfil e permissão, testar 
as regras de triagem parametrizadas 
usando informações de BPAS's, 
APAC's e RAAS's de meses anteriores. 

Poderia ser exemplificado? O sistema deve permitir 
enviar, por exemplo, 
determinados procedimentos 
acima de um valor qualquer 
para a supervisão, ou mesmo 
uma amostragem aleatória 
de um percentual definido 

RFU-
REG 
071 

Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir realizar a avaliação dos 
instrumentos de cobrança 
ambulatoriais seguindo a aplicação 
de indicadores ou avaliação 
individual. 

Os indicadores de agendamento e faturamento 
poderão ser contemplados em BI específico? 

Não, deve ser realizado 
submódulo de controle e 
avaliação do módulo de 
Regulação. 

RFU-
REG 
073 

Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir importação de dados 
resultantes do processamento no 
sistema SIA, refletindo o status de 
autorização do mesmo nos 
respectivos instrumentos de 
cobrança ambulatoriais no sistema. 

Não poderia ser contemplado em BI específico? Não, o sistema deve 
contemplar os status de 
autorização por  instrumento 
de cobrança individual.  

RFU-
REG 
074 

Controle e 
Avaliação 

 
Ambulatorial 

Permitir visualizar o resultado do 
processamento do SIA, através de 
relatórios. 

Não poderia ser contemplado em BI específico? Sim. 

RFH24 Administrativo Cadastro do 
Profissional 

Permitir manter cadastro provisório 
de profissionais em caso de 
contingência (impossibilidade de 
acesso ao SIGBASES) e diferenciar 
esse cadastrado do cadastro 
realizado via integração 

O sistema de localização de paciente será o 
SIGBASES e este será integrado ao ERP? Podem 
detalhar este item? 

A solução deverá permitir um 
cadastro provisório 
(profissional ou paciente) 
quando a integração com o 
SIGBASES não estiver 
disponível. O SIGBASES não é 
um ERP. SIGBASES é o 
sistema que mantem as 
bases cadastrais únicas da 
SMSA. A integração do 
SIGBASES com a solução a ser 
adquirida se dará por um 
barramento de serviços a ser 
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fornecido pela 
CONTRATANTE que será 
consumido pela 
CONTRATADA.   

RFH147 Clínica e 
assistencial 

Internação Permitir a emissão (impressão) de 
relatório de alta (sumário de alta) 
para o usuário do SUS levar à 
unidade de saúde que o receberá e 
dará continuidade a sua assistência. 
Permitir integração com o Prontuário 
Eletrônico utilizado pela SMSA/SUS-
BH 

É possível detalhar esta integração, informando 
quais informações seriam trocadas e a forma de 
comunicação esperada? 

A integração com sistema de 
prontuário eletrônico em uso 
atualmente (SISREDE) com a 
solução a ser adquirida se 
dará por um barramento de 
serviços a ser fornecido pela 
CONTRATANTE. 

RFH233 Clínica e 
assistencial 

Prontuário 
Eletrônico 

do Paciente 

Permitir manter dados do 
atendimento odontológico, com 
diagnóstico, odontograma digital e 
plano terapêutico. 

Nossa solução não possui um odontograma. É um 
requisito imprescindivel? 

Sim, o odontograma é 
essencial. 

RFH266 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações 

de 
Laboratório 

(LIS) 

Transfere as informações através de 
rede sem fio privada na banda 
adequada ao uso em laboratórios, a 
comunicação é realizada com 
roteador próprio e não interfere e 
nem se integra em redes WiFi 
existentes. 

Não conseguimos entender este requisito, é 
possível detalhar? 

 PRODABEL esclarecerá este 
requisito 

RFH281 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações 

de 
Laboratório 

(LIS) 

Permitir integração com Sistema de 
Laboratório COMPLAB 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

O fluxo parte da solicitação 
pela prescrição médica 
encaminhado para o 
laboratório (sistema 
COMILAB) e o retorno dos 
resultados para o prontuário 
eletrônico do paciente e 
atendimento a prescrição.  

RFH282 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações 

de 

Permitir integração com os 
equipamentos de acordo com o 
protocolo HL7 CDA de acordo com a 

Este é um requisito que é atendido por um 
sistema de interfaceamento e não por ERP de 
Saúde, a prefeitura contratará o software de 
interfaceamento? 

A solução oferecida deverá 
interfacear com os 
equipamentos conforme o 
protocolo indicado.  
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Laboratório 
(LIS) 

portaria 2073, de 31 agosto de 2011, 
Ministério da Saúde. 

RFH292 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações 

de 
Laboratório 

(LIS) 

Permitir integração com diferentes 
tipos de equipamentos do 
laboratório 

Este é um requisito que é atendido por um 
sistema de interfaceamento e não por ERP de 
Saúde, a prefeitura contratará o software de 
interfaceamento? 

A solução oferecida deverá 
interfacear com os 
equipamentos conforme o 
protocolo indicado.  

RFH317 Diagnóstico e 
Terapia 

Sistema de 
Informações 

da 
Radiologia 

(RIS) 

Permitir integrar sistema 
automatizado para criar CD’s auto-
executáveis com imagens médicas no 
padrão DICOM, laudo escrito e 
viewer integrados, que permita a 
visualização das imagens em 
qualquer PC padrão sem a 
necessidade de plug-ins ou softwares 
adicionais 

Este é um requisito executado por um sistema de 
PACS e não de um ERP. Solicitamos a remoção 
deste item. 

O requisito terá nova 
redação: Enviar comando de 
impressão e gravação 
(equipamento de gravação 
de CD e DVD auto 
executáveis que permita a 
visualização das imagens em 
qualquer microcomputador 
sem a necessidade de plug-
ins ou softwares adicionais) 
das imagens radiológicas 
armazenadas no servidor 
PACS da CONTRATANTE. 

RFH571 Integração* Genérico Permitir integrar com o 
SISREG/SISREDE para receber a 
agenda e registrar a conclusão do 
procedimento 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH572 Integração* Genérico Permitir integrar com módulo RH 
para alocação de profissionais em 
vários Centros de Custos 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Não se trata de uma 
integração. Vamos melhorar 
a redação para esclarecer 
que se trata de permitir 
associar profissionais ao 
centros de custos. 

RFH573 Integração* Genérico Permitir integrar a solicitação de 
internação de urgência e eletiva com 
o sistema de regulação de acesso 
vigente (SUSFácil ou substituto) 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 
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RFH574 Integração* Genérico Permitir integrar a solicitação de 
procedimentos ambulatoriais com o 
sistema de regulação de acesso 
vigente (SISREG ou substituto) 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH575 Integração* Genérico Permitir integrar com o sistema 
SISREDE possibilitando o 
compartilhamento de informações 
clínicas entre unidades da atenção 
básica, unidades da atenção 
secundária, UPAs e HOB.   

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH576 Integração* Genérico Permitir integrar com o sistema 
HOSPUB e SALUS possibilitando a 
pesquisa e a importação do número 
do prontuário local para o SIGH no 
momento da recepção do usuário. 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH577 Integração* Genérico Permitir integração com sistema 
PROTHEUS (ou substituto) 
possibilitando pesquisa e importação 
dos dados cadastrais de profissionais 
do HOB. 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH578 Integração* Genérico Permitir integração com sistema 
SIGBASES (ou substituto) 
possibilitando a pesquisa e 
importação dos dados cadastrais de 
usuários do SUS, dados cadastrais 
dos profissionais das UPAs e 
complexo HOB, dados cadastrais dos 
estabelecimentos e os 
procedimentos locais relacionados à 
Tabela SUS.   

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH579 Integração* Genérico Permitir integração com sistema 
SIGMED possibilitando envio de 
dados de dispensação do SIGH para o 
SIGMED para gestão de estoque de 
medicamentos 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 
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RFH580 Integração* Genérico Permitir integração com sistema  
SERVIMAGEM (PACS) possibilitando a 
importação de imagens. 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH581 Integração* Genérico Permitir integração com sistema  
SIGMA (ou substituto) possibilitando 
a importação de Dados de 
almoxarifado/medicamento - SIEST, 
dados do fornecedor - SUCAF, dados 
dos materiais - SICAM. 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH583 Integração* Genérico Permitir integração com sistema MV 
da UPA CS possibilitando o 
compartilhamento mútuo de dados 
clínicos entre SIGH - SISREDE - MV - 
TASY: resumo clínico e sumário de 
alta 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH585 Integração* Genérico Permitir integração com sistema DRG 
possibilitando a exportação para o 
SIGH de dados cadastrais do usuário 
do SUS e dados de suas internações 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH586 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SUCAF 
(ou substituto) dados dos 
fornecedores 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH587 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SOF (ou 
substituto) dados orçamentários e 
financeiros 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH588 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SIEST (ou 
substituto) dados de almoxarifados e 
medicamentos 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH589 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SICAM 
(ou substituto) dados de materiais 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 

RFH590 Integração* Genérico Permitir interoperar com o SAMU (ou 
substituto) dados de transporte 
sanitário 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 
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RFH591 Integração* Genérico Permitir exportar para SIVISE dados 
de afecções e infecções decorrentes 
de procedimentos invasivos 

Qual seria o fluxo desta integração e quais dados 
seriam trocados? 

Serão agendadas visitas 
técnicas com a PRODABEL 
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III. Integrações 

Durante as visitas das proponentes, no dia 08/03, para tratar das integrações, foi ajustado o Anexo II, a 
saber:  
 

 

SISTEMAS DE SMSA/PBH 

Sistema Fornecedor Mecanismo 

Interoperabili-

dade 

Áreas 

Atendidas 

pelo 

Sistema 

Dados 

Integrados 

Comple

-xidade/ 

Fluxo/ 

 

Previsto 

substituição 

Integral/ 

parcial pela 

Solução 

Contratada 

SALUS/HOSPUB 

 

Uso exclusivo no 

HOB. 

 PBH WebService 

Síncrono 

Arquivam

ento e 

recepção. 

Obter os 

números de 

prontuário para 

serem incluídos 

como 

prontuários 

locais na 

solução SIGH. 

Baixa 

Busca 

Mantida base 

como 

repositório 

SICOM 

(LCV- 

LICITAÇÃO E 

VEÍCULOS ) 

PBH Integrado via 

rotina 

transferência de 

Arquivo. 

Contabilid

ade e 

controle 

externo 

para 

exportaçã

o para o 

TCE-MG 

 Dados 

contábeis 

Média 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

SIGMA  

(SIEST, SICAM, 

SUCAF) 

PBH WebService 

Assíncrono 

Mais de uma 

vez ao dia 

Almoxarif

ado / 

Farmácia 

Dados de 

almoxarifado/m

edicamento - 

SIEST 

Alta 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

SIGBASES PBH WebService 

Síncrono 

Cadastros 

básicos 

Obtenção de 

Dados 

Cadastrais do 

Paciente, do 

Profissional, 

Unidades e 

Código Local 

(SUS). 

Alta 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 
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Consome 

serviços do 

CADSUSWeb e 

CNES 

SIGMED –  

Gestão de 

medicamentos 

TOTVS- 

protheus 

Webservice 

Assíncrono 

Sistema de 

Gestão de 

Medicame

ntos – 

módulo de 

compras 

SIGH envia 

dados de 

dispensação 

para o SIGMED 

para gestão de 

compras 

Baixa 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

SISREDE PBH WebService 

Síncrono  

 

Assistênci

a à saúde 

na APS e 

atenção 

secundária 

Sumário de Alta 

Estruturado 

(HOB) e 

Resumo Clínico 

(UPAs, UBS, 

URS) 

Será usado 

como 

Repositório 

para 

manutenção da 

informação. 

Alta 

Busca e 

Envio 

Mantida base 

como 

repositório 

SISREG-BH : 

SISTEMA DE 

REGULAÇÃO E 

MARCAÇÃO DE 

CONSULTAS 

(versão de BH)  

PBH WebService 

Síncrono e 

Assíncrono 

Regulação 

do acesso 

ambulatori

al 

Solicitação de 

Exames e 

Consultas via 

SIGH (online) e 

Migração da 

Agenda do 

SISREG para o 

SIGH (rotina) 

Alta 

Busca e 

Envio 

Mantida base 

como 

repositório 

SOF - SISTEMA 

DE GESTÃO 

ORÇAMENTÁRI

A, FINANCEIRA 

E CONTÁBIL 

PBH WebService 

Síncrono 

Gestão 

Financeira 

e 

Orçament

ária 

Informações de  

Execução 

Orçamentária e 

Financeira 

Média 

Busca 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

SUCC- SISTEMA 

DE CONTRATOS 

CONVÊNIOS E 

CONGÊNERES 

PBH WebService 

Síncrono 

Gestão de 

contratos 

Dados dos 

Contratos 

Média 

Busca 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

mailto:astis@pbh.gov.br


Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Saúde 

Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde - ASTIS 
 

Av. Afonso Pena nº  2336 - sobreloja  

 CEP 30.130-007 Belo Horizonte / MG 

Fone ( 031 ) 3277-7719 / 3277-8135 /  E-mail: astis@pbh.gov.br 

SAMU PBH WebService 

Síncrono 

SAMU, 

UPAS, 

HOB 

Solicitação de 

transporte 

sanitário 

Média 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

SIVISE PBH WebService 

Assíncrono 

(APENAS 

ENVIO DE 

DADOS) 

SMSA e 

HOB 

Notificações de 

infecções e 

afecções 

decorrentes de 

procedimentos 

invasivos 

Média 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

SLPC – 

LABORATÓRIO 

PBH WebService 

Síncrono 

SMSA Controle e 

avaliação 

ambulatorial 

Resultados de 

exames 

laboratoriais. 

Alta 

Busca e 

Envio 

Poderá ser 

substituído 

integralmente 

TeleSaúde PBH WebService 

Síncrono 

SMSA Dados cadastrais 

paciente, 

profissional e 

clínicos 

Média 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

Sistema de 

Laudagem 

(SA04A ... SA04Z) 

PBH WebService 

Síncrono 

Assíncrono 

Controle e 

Avaliação 

Ambulator

ial 

Laudos de 

exames de 

imagem para 

comprovar a 

execução do 

serviço. 

Alta 

Busca e 

Envio 

Poderá ser 

substituído 

integralmente 

SMSA CONTRATAÇÂO EXTERNA  

Epimed Monitor Epimed WebService 

Síncrono 

 

CTIs Dados 

Cadastrais do 

Paciente e 

Dados da 

internação 

Média 

Envio 

Atende a HOB 

não será 

substituído 
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PACS Servimagem Dicom / 

WebService 

Síncrono 

 

Consulta 

de 

Exames/L

audos 

Imagens em 

JPG e laudo em 

PDF de acordo 

com protocolo 

HL7 e padrão 

DICOM 

Baixa 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

PROTHEUS RH 

(HOB) 

Exclusivo do HOB 

PBH WebService 

Síncrono 

 

RH e 

Cadastro 

de 

usuários 

do sistema 

Obtenção de 

Dados 

Cadastrais do 

Profissional 

Média 

Busca  

Atende a HOB 

não será 

substituído 

DRG 

http://www.drgbras

il.com.br/hospitais/ 

DRG BRASIL Webservice 

Exportação 

 

Gestação 

da 

qualidade 

Dados da 

internação e de 

execução de 

procedimentos 

Média 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

PADRÂO DE MERCADO NA ÁREA DE GESTÃO DA SAÚDE 

Sistema SIGH da 

UPA Centro Sul  

MV WebService Assistênci

a à saúde 

na UPA 

CS  

Resumo Clínico 

e Sumário de 

Alta 

Média 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

Sistema HMDCC TASY WebService Assistênci

a à saúde 

no 

HMDCC 

 

 

Resumo Clínico 

e Sumário de 

Alta 

Média 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL (LEGAL) - SEM ONUS PARA CONTRATANTE 

RELATIVO AO SUBPROJETO DE REGULAÇÃO 

SUSFÁCIL SES-MG WebService Regulação 

do acesso 

hospitalar 

Solicitação de 

internação de 

urgência, de 

cirurgia eletiva 

e internação na 

própria unidade. 

Retorno da 

informação de 

evolução do 

paciente. 

Média 

Busca e 

Envio 

Atende a PBH 

não será 

substituído 

SIA Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

Ambulator

ial 

Dados de 

instrumentos de 

cobranças 

ambulatoriais 

(BPA, APAC, 

etc) 

Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 
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SISAIH01 Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

- 

Hospitalar 

Dados de AIH’s Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 

SIHD Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

- 

Hospitalar 

Dados de AIH’s Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 

BPAC Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

Ambulator

ial 

Dados de 

BPAC’s 

Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 

BPAI Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

Ambulator

ial 

Dados de 

BPAI’s 

Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 

APAC Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

Ambulator

ial 

Dados de 

APAC’s 

Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 

RAAS 

 

Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

Ambulator

ial 

Dados de 

RAAS’s 

Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 
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FPO 

Referência: 

http://bvsms.saude.

gov.br/bvs/saudele

gis/sas/2006/prt049

6_30_06_2006.htm

l 

Ministério da 

Saúde 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

Ambulator

ial 

Dados 

orçamentários 

Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 

NF-e Receita 

Federal 

Envio de 

informações 

Exportação 

Controle e 

Avaliação 

Dados de notas 

fiscais 

Envio Atende a PBH 

não será 

substituído 

  

 

 

IV. Questionamentos recebidos durante a prorrogação 

 

1) O que é SIGBASES, qual a estrutura da base (ex: sqlserver, oracle), Qual tecnologia 

utilizada. Será uma integração nos moldes MV?  

SIGBASES é o sistema de bases unificadas da SMSA: cadastro de cidadãos, cadastro de 

profissionais, cadastro de estabelecimento de saúde, cadastros de procedimentos SIGTAP, 

códigos locais.  

SGBD PostGre, webservice rest, linguagem Java, a integração será via webservice 

 

2) Podemos configurar o item 57 no sistema de manutenção, já os itens 58 e 59 não 

possuíram esse controle no sistema?  

Não foi possível identificar os itens mencionados.  

 

3) Como será a dinâmica dessa funcionalidade, como serão realizados os cálculos?  

Conforme respondido no item anterior, não foi possível identificar os itens mencionados.  

 

4) No sistema HOME CARE, é possível criar formulas (cálculos) para gerar analises e 

resultados?  

Não foi possível compreender o questionamento.   

5) Quais são os equipamentos utilizados  e onde serão integrados?  

Não foi possível compreender o questionamento.   

6) Sistema de Banco de Sangue: a unidade HOB possui um banco de sangue para doadores 

com banco de cadastro e controle das bolsa ou é uma agência transfusional?  

HOB possui apenas agência transfusional. Serão excluídos os requisitos referentes a 

manter dados de doadores e testes realizados na hora da coleta. 
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7) O processo de integração com o SUSFacil será realizado com qual parâmetro já que a 

instituição que disponibiliza o sistema não realiza integração?  

SUSFácil realiza integrações e já está integrada com a CINT/SMSA. A SMSA fará toda a 

interlocução necessária para viabilizar a integração com SUSFácil.  

 

8) Descrever como será o serviço de WebService disponibilizado pela prefeitura para as 

possibilidades de integração. 

Os detalhes técnicos foram apresentados no Termo de Referência, realizada  visita técnica 

em 08/03 e demais aspectos serão tratados em tempo de projeto.  

 

9) Com relação ao item 10.3 do Termo de Referência, sugerimos que seja permitido que a 

comprovação de experiência da empresa possa ser feita através de grupo econômico para 

fins de Qualificação Técnica.  

 

Em análise.  Aguardar versão final do Edital. 

 

10) Conforme o disposto no item 10.1.3.2 do Termo de Referência, qual seja: Comprovação da 

experiência será realizada por meio da apresentação de 01 ou mais atestados de 

desempenhos, emitidos anteriormente à data de publicação do edital, registrando que a 

Proponente prestou serviços de implantação de solução tecnológica – software – em 

situação de compl3exidade compatível com a realidade da rede SUS própria de Belo 

Horizonte. Sugerimos a retirada do termo "emitidos anteriormente à data de publicação 

do edital". Considerando que há muitos projetos em que a empresa não emite atestado ao 

término da execução dos serviços e que na maioria das vezes o atestado emitido não 

comtempla todas as informações necessárias ou estejam alinhadas às exigências para 

comprovação de experiência, embora o projeto atenda perfeitamente, portanto, para 

estes casos, será necessária uma emissão posterior a data de publicação do edital.  

 

Será realizada alteração para retirar a exigência de data anterior à publicação do Edital.   

 

11) Com relação ao item 10.3 do Termo de Referência, sugerimos que a comprovação de 

experiência da equipe de dê da seguinte maneira:  

a) Seja exigida apenas na fase de assinatura do contrato   

 

Em análise.  Aguardar versão final do Edital. 

b) Comprovação de experiência da equipe seja feita por meio da apresentação do Currículo, não sendo 

necessário a apresentação de atestados de capacidade técnica para comprovar a experiência profissional  

Em análise.  Aguardar versão final do Edital. 

 

12) Outros questionamentos 

Item Questionamento Respostas  
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4.1 Poderá haver mais do que 1 vencedor para o 

processo que atenda apenas 1 das demandas? 

Exemplo: Regulação? 

No formato atual, o vencedor será o que 

atender aos 3 módulos pelo menor preço. 

4.1.1.2 / 

4.1.3 

Poderá o fornecedor sugerir os processos 

considerando melhores práticas de mercado e 

assim obter aderência? 

Todas as sugestões serão analisadas. O objetivo 

da consulta pública é qualificar o TR e ajustá-

lo à realidade do mercado. 

4.1.1.4 - d) * Há número mínimo de profissionais que 

deverá ser disponibilizado para a operação 

assistida 24x7?  

* É possível manter a equipe centralizada a 

unidade principal e atender as unidades 

inicialmente de forma remota e se necessário 

deslocar-se? 

* Avaliar redução proporcional da escala 

após 30 dias (Ex: 24x7 - dia 1 à 30, 12x7 dia 

31 à 60, 12 x 5 dia 61 à 90) 

A CONTRATADA deverá dimensionar a 

equipe de maneira a atender a demanda de 

acordo com os níveis de serviço (anexo III e 

IV). A necessidade de cobertura da operação 

assistida é especificada no TR.                                                                                                                                                             

4.1.1.4 - e) / 

4.1.3.5 d) 

* É possível que os treinamentos sejam 

realizados em turmas das 08:00 às 18:00? 

Limita-se à dias úteis? 

* Haverá possibilidade de utilizar usuários 

multiplicadores para replicar os treinamentos 

aos usuários finais? Diminuindo o volume de 

horas para esta atividade pela contratada. 

*As unidades que funcionam 24 horas 

necessitarão de treinamento no período de 07 

às 23 horas, inclusive nos finais de semana, 

pois os profissionais atuam em regime de 

plantão, muitas vezes um plantão por semana.          

*      A sugestão de contratação de 

multiplicadores para redução de custos será 

analisada.    

Aguardar versão final do Edital 

4.1.1.6 - b)  * O volume de horas não sendo suficiente 

durante a execução poderá ser revisto e 

licitado horas adicionais se necessário? 

Poderá ser revisto em conformidade com o 

disposto legal.  

4.1.2 / 4.1.4  * O volume de horas previsto pode 

contemplar ajustes exclusivos para 

atendimento ao SGHAR, porém a Philips 

entende que deverá estar previsto no edital de 

forma separada o valor de suporte mensal 

considerando evoluções tecnológicas, 

evoluções de melhores práticas, versões 

periódicas e atendimento de suporte, ou seja, 

uma previsão de manutenção mensal por 30 

meses. 

** Os serviços de suporte técnico devem ser 

prestados aos usuários treinados e 

capacitados no sistema, usuários finais 

sugere-se que procurem inicialmente os 

usuários avançados. 

* Será realizado conforme TR 

** O suporte será ofertado a todos usuários do 

sistema.  

4.1.2 - c) / 

4.1.4 - c) / 

4.1.5.2 d) 

* O suporte 24x7 deve se restringir à correção 

de defeitos no sistema. Dúvidas e solicitações 

diversas sugere-se o modelo de mercado 

atendendo em dias úteis e horário comercial. 

Deverá ser conforme TR 

8. * O licenciamento do software deverá ser 

pelo tempo de contrato ou perpétuo? 

Perpétuo 
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10.3.1.2.1 * Sugerido não determinar percentual, 

entendemos que o mesmo não restringe a 

capacidade da solução que será avaliada pela 

Prefeitura de BH 

Deverá ser conforme TR 

10.3.1.2.2 * Entendemos que definir o conteúdo do 

atestado e exigir que ele seja emitido antes do 

edital, pode inviabilizar o envio do mesmo. 

Temos um padrão para os atestados já 

emitidos, porém se puderem ser gerados 

posteriormente, podemos seguir as 

solicitações da prefeitura de BH 

Será realizada alteração para retirar a exigência 

de data anterior à publicação do Edital.   

10.3.3 * Entendemos como não deveria ser 

obrigatório o atestado de terceiro para os 

profissionais, até porque não podemos 

obrigar clientes e atestar pessoas físicas. 

Entendemos ser melhor compartilhar as 

experiências pela participação nos projetos. 

Em análise.  Aguardar versão final do Edital. 

13. * É possível padronizar os tempos de 

contrato? Entendemos que os serviços de 

suporte devem estar vigentes juntamente com 

a entrega do sistema e seu tempo de 

utilização. 

Deverá ser conforme TR 

19. * Existe a possibilidade de flexibilizar o 

percentual de sub-contratação conforme 

necessidade? 

O percentual a ser aplicado será adequado à 

legislação, 30%. 

ANEXO I - 

ITEM 3.1.1  

* Entendemos que o volume de horas para 

implantação deve ser determinado pela 

empresa fornecedora de acordo com os 

requisitos levantados, ferramentas existentes, 

complexidade, número de profissionais e 

metodologia aplicada. 

O TR exige as entregas e prazos conforme os 

cronogramas. Aguardar versão final do Edital.  

ANEXO I - 

ITEM 3.1.1  

*Entendemos que a metodologia de 

implantação deve ser definida pela empresa 

fornecedora, atendendo aos requisitos 

necessários do Edital. 

Poderá utilizar metodologia própria acatando as 

exigências do TR.  

ANEXO I - 

ITEM 3.1.2  

* O volume de horas previsto pode restringir 

à ajustes para atendimento de recursos 

exclusivos do SGHAR, porém a Philips 

entende que deverá estar previsto no edital de 

forma separada o valor de suporte mensal 

considerando evoluções tecnológicas, 

evoluções de melhores práticas, versões 

periódicas e atendimento de suporte, ou seja, 

uma previsão de manutenção mensal pelo 

tempo de contrato. 

Deverá ser conforme TR 

ANEXO I - 

ITEM 3.1.3  

* Entendemos que o volume de horas para 

implantação deve ser determinado pela 

empresa fornecedora de acordo com os 

requisitos levantados, ferramentas existentes, 

complexidade, número de profissionais e 

metodologia aplicada. 

O TR exige as entregas e prazos conforme os 

cronogramas. Aguardar versão final do Edital.  
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ANEXO I - 

ITEM 3.1.4 

* O volume de horas previsto pode restringir 

à ajustes para atendimento de recursos 

exclusivos do SGHAR, porém a Philips 

entende que deverá estar previsto no edital de 

forma separada o valor de suporte mensal 

considerando evoluções tecnológicas, 

evoluções de melhores práticas, versões 

periódicas e atendimento de suporte, ou seja, 

uma previsão de manutenção mensal pelo 

tempo de contrato. 

Deverá ser conforme TR 

ANEXO I - 

ITEM 3.1.5 

* Entendemos que o volume de horas para 

implantação deve ser determinado pela 

empresa fornecedora de acordo com os 

requisitos levantados, ferramentas existentes, 

complexidade, número de profissionais e 

metodologia aplicada. 

O TR exige as entregas e prazos conforme os 

cronogramas. Aguardar versão final do Edital.  

ANEXO I - 

ITEM 3.1.6 

* O volume de horas previsto pode restringir 

à ajustes para atendimento de recursos 

exclusivos do SGHAR, porém a Philips 

entende que deverá estar previsto no edital de 

forma separada o valor de suporte mensal 

considerando evoluções tecnológicas, 

evoluções de melhores práticas, versões 

periódicas e atendimento de suporte, ou seja, 

uma previsão de manutenção mensal pelo 

tempo de contrato. 

Deverá ser conforme TR 

6. * Os cronogramas de entrega podem ser 

alinhados e ajustados entre a parte contratada 

junto a contratante após declarada vencedora?  

Sim, conforme item 6.1.1 do Projeto Básico.  

ANEXO II 

- ITEM 1 

* Referente a integração SALUS/HOSPUB, é 

possível avaliar uma importação dos 

prontuários relacionados ao invés de 

Integração Webservice? 

Não haverá importação pois não é possível 

fazer o saneamento dos dados. 
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