
Consulta Pública do Projeto Básico de Solução Tecnológica de Gestão de Laboratórios da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH)   

Memória Da Audiência Pública Audiência pública online pela plataforma Google Meet conforme 

matéria publicada no link https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/licitacao/consulta-publica-2022-

1  

Processo: 04.001.171.22.78 

Data: 18/11/2022 de 09:00 ás 12:00  

Hora de início: 09:19 Hora de encerramento:  

Participaram do processo de Consulta Pública os seguintes setores da PBH: ASTIS/SMSA-BH, 

PRODABEL, GCOMP/SMSA-BH. 

Participaram do processo de Consulta Pública os seguintes fornecedores: Shift, Matrix, Pixeon. 
 

Inscritos:  

Emili Serrano Fernandes - Shift - Tecnologia que pulsa - emili.serrano@shift.com.br – (17) 

99189-6428 

Nilberto Dias da Silveira - Shift nilberto.silveira@shift.com.br (17) 2136-1555 
Lucas Testa - Pixeon. lucas.testa@pixeon.com. (11)988270360 
Francisco E Espuny Matrix Sistemas espuny@matrixsaude.com (11) 3055-7250 
joao.junior@pixeon.com 
Sandra Silva Mitraud Ruas, médica sanitarista, referência técnica ASTIS/SMSA. (31) 3277-7719 - 
sandramitraud@pbh.gov.br 
Salime Cristina Hadad, referência técnica ASTIS – (31) 3277-7719 - salime@pbh.gov.br 
Marcony Goncalves de Laia, referência técnica ASTIS – (31) 3277-7719 - 

marcony.goncalves@pbh.gov.br 

Tamiris Munique Matos Peixoto - Núcleo de Aquisições - ASTIS - Tamiris.matos@pbh.gov.br 
Danúbia Marcele Evangelista - Núcleo de Aquisições - danubia.marcele@pbh.gov.br 
Larissa Martins da Costa Lemos, Referência técnica apoio diagnóstico (31) 3277-7802 
larissa.lemos@pbh.gov.br 
Elaine Dagma Gonzaga Campos Torga - Referência Técnica/Apoio Diagnóstico-GERAE - 
elaine.dagma@pbh.gov 
Kenia Lopes Seabra - Laboratório Regional N/VN - SMSA Email: labdistnvn@pbh.gov.br 
Larissa Moreira Ribeiro Alves, Analista de Compras - Coordenação de Aquisição de Itens de 
Investimentos, Gerência de Compras - GCOMP/AS - nucleoinvestimentosmsa@pbh.gov.br 
Maria de Lourdes da Silveira - Prodabel/SAS/GPAS - dilu@pbh.gov.br 
Tárik de Melo e Silva Rocha Prodabel/SAS/GPAS tarik.melo@pbh.gov.br (31) 32464000 
Flavio Junio de Carvalho -  flavio.junio@pbh.gov.br - Prodabel 
 

Salime iniciou a reunião solicitando permissão para gravar e todos concordaram.  

Solicitou aos participantes que registrassem no chat Nome, Empresa, telefone de contato e e-

mail. 
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Em seguida reforçou a necessidade de envio do formulário de requisitos funcionais preenchido 

para confirmar ou rever o percentual mínimo de requisitos funcionais nativos e parametrizáveis 

exigido na qualificação técnica. Também informou que as respostas aos questionamentos e o 

resultado da consulta pública serão publicados até o final de novembro/22. 

Informou que seria realizada inicialmente a apresentação do Projeto Básico e que em seguida 

seria aberta o momento para questionamentos e contribuições dos presentes, sendo que cada 

empresa teria 20 minutos para apresentar as suas contribuições. 

Informou que os questionamentos e a ata da audiência seriam publicados no site da prefeitura 

Iniciou a apresentação dos slides sobre o projeto.  

A apresentação do Projeto Básico iniciou às 9:19 e finalizou às 9:40 e abriu para perguntas. 

Apoio Diagnóstico solicitou esclarecimento sobre alternativa para uso de código de barras.  

ASTIS solicitou esclarecimento sobre a possibilidade de fornecimento de impressoras térmicas 

e leitores em comodato. Matriz informou que usualmente não fornece hardware, mas que 

poderia avaliar a possibilidade de parcerias para atender a tal necessidade. 

ASTIS solicitou confirmação da possibilidade de atender à volumetria exigida na qualificação e 

os fornecedores presentes responderam positivamente, desde que possam usar a experiência 

no setor privado.  

ASTIS solicitou confirmação da viabilidade do teste de conformidade no formato previsto e os 

fornecedores presentes responderam positivamente.  

ASTIS perguntou sobre o entendimento de que o Item I (mensalidades do serviço de locação da 

solução) cobrirá a situação atual (6 laboratórios) e também a situação futura, pós unificação, 

ressaltando que haverá diminuição do nº de laboratórios e nº de usuários simultâneos, aumento 

de uma unidade de equipamento analisador de exames e da produção de 7.800.000 para 

8.000.000 de exames/ano. Os fornecedores não identificaram problemas nessa questão.  

Um dos fornecedores questionou o RF 50 sobre o uso de dispositivo móvel pelo motorista que 

irá retirar as amostras para acusar o momento da retirada da caixa térmica (etiqueta de 

remessa) no Centro de Saúde.  O Apoio diagnóstico explicou que o objetivo é que a solução 

tenha possibilidade de uso em dispositivo mobile (tablet) para uso do motorista e garantia do 

rastreamento das caixas de amostras. Os 3 fornecedores informaram que não fazem o 

rastreamento geográfico das amostras durante o trajeto entre posto de coleta e laboratório, 

mas que permitem a inserção de dados como temperatura, hora da saída e hora da chegada. 

Informaram ainda que existem fornecedores de caixas térmicas que possuem sensores e que 

podem estudar a interface com tais equipamentos se necessário.  



ASTIS questionou sobre o RF 121 que trata da capacidade de comunicação física de equipamento 

de automação laboratorial diretamente a uma estação de trabalho (computador não servidor), 

com conversão TCP/IP-serial no próprio software, dispensando o uso de port servers. Alguns 

fornecedores disseram não utilizar essa comunicação e alguns disseram que conseguem realizar.  

Um fornecedor questionou o requisito que trata sobre a assinatura digital dos laudos de exames 

pelos profissionais de saúde em que foi citada RDC 30 ANVISA informou que a mesma foi 

revogada.   

Um dos fornecedores apontou a necessidade de discutir mais detalhadamente os Requisitos 

Funcionais. ASTIS então, solicitou que enviem por escrito no próprio formulário até dia 25/11.  

Ao final da videochamada, a ASTIS reforçou a necessidade do envio do formulário de Requisitos 

Funcionais devidamente preenchidos como atendidos na forma nativa, parametrizável ou 

customizável. Tal retorno é necessário para a devida confirmação ou alteração do percentual 

exigido (85%).  

Ressalta-se que o tempo previsto para a videochamada foi suficiente para que todos os 

fornecedores pudessem participar e apresentar suas considerações sem restrição de tempo.  

 


