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Respostas aos Questionamentos do Consulta Pública - Solução
PACS, de 02 de setembro de 2022

As respostas estão seguidas dos questionamentos enviados pelos fornecedores

Questionamento 1 - MV
Sr. Renato Brandão da Empresa MV questiona, dos 20 TB (Terabyte) de imagens para migrar, quantos
estudos são?

Resposta ao questionamento 1:
O quantitativo de exames é de aproximadamente 640.000 exames.

Questionamento 2 - Philips
• Visão Geral da Solução:

Item k - A implantação da solução deverá ser acordada com a Diretoria da ASTIS e Prodabel em
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mas não excedendo 60 dias
para implantação…

Philips: Esse prazo trata-se do prazo para instalação da solução? Para fins de implantação completa
da solução pode-se considerar 180 dias?

Resposta ao questionamento 2:
A sugestão foi acatada e o texto será revisado no sentido da instalação não deverá exceder o prazo de 180
(cento e oitenta) dias.

Questionamento 3 - Philips
• ANEXO A - Requisitos Funcionais

RF62 - Sistema que recepciona as ordens para impressão em papel, e faz a comunicação com a
impressora multi formato, gerenciando a fila de solicitações e convertendo as informações DICOM para
a linguagem do driver da impressora, tornando o processo transparente ao usuário.

Philips: O sistema que recepciona as ordens de impressão deve absover os comandos de impressão
emitidos pelo sistema PACS somente, correto?

Resposta ao questionamento 3:
A sugestão foi acatada e o texto será revisado no sentido de esclarecer que o sistema de gerenciamento de
impressões é o responsável por absorver as requisições originadas do sistema PACS.
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Questionamento 4 - Philips
• ANEXO A - Requisitos Funcionais

RF107 - A solução RIS/PACS deverá possuir funcionalidade que permita a partir do SIGRAH seja
possível solicitar visualização automática das imagens de exame específico armazenado no PACS via
parâmetro único do paciente/exame (Ex: Número de identificação do paciente / Número de
Identificação Único do Exame)

Philips: É mencionado o termo RIS, sendo que o edital pede PACS.

Resposta ao questionamento 4:
A sugestão foi acatada e o texto será revisado no sentido de remover a palavra RIS do RF107.

Questionamento 5 - Philips
• ANEXO A - Requisitos Funcionais

RF83 Permitir salvar imagens localmente, laudo e imagens, exportar o laudo em PDF e o estudo nos
formatos DICOM ou em formatos de imagem como: .JPG, .PNG, .BMP e etc.

RF98 Deve ser multimodalidade, permitindo acesso e manipulação de imagens de outros
equipamentos DICOM provenientes da rede PACS.

Aparentemente o Termo está tratando de funções clínicas de médicos radiologistas e não de um portal
como mencionado nos termos anteriores. Nosso entendimento está correto?

Resposta ao questionamento 5:
RF83 - Avaliamos a importância da possibilidade do cidadão, possa realizar o DOWNLOAD de seu Laudo e
Imagem dos exames diretamente pelo PORTAL WEB.

RF98 - Sugestão foi acatada no sentido do requisito RF98, movido para a sessão.

Questionamento 6 - Philips
• Anexo F:

2.3 ECG- Portal Telessaude (item 6)
a) Base de dados: Oracle Database 12C Enterprise Edition 2 64bits em RAC
b) Ambiente SO: Sistema operacional Oracle Enterprise Linux 7 64 bits
c) Serviços Web (WS): API HC

Philips: Fornecer dados da API HC?
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Resposta ao questionamento 6:
Por se tratar de um terceiro foi solicitado mais informações referentes à referida API, contudo informações
técnicas pertinentes a este item serão postadas na versão final do documento.

Questionamento 7 - Philips
5.2. A CONTRATADA deverá realizar backups dos dados de gerenciamento, bilhetagem, auditoria,
segurança, e das imagens dos servidores, logs, configurações e quaisquer itens para manter a
integridade e disponibilidade do ambiente. Para tal, a CONTRATADA deve prover toda a
infraestrutura de hardware e software necessários.

Philips 1: Itens de Hardware são de responsabilidade da contratada?

Philips 2: A contratante vai disponibilizar estrutura para um segundo sistema PACS Backup?

Resposta ao questionamento 7:
Philips 1: O texto será corrigido no sentido dos itens de hardware são de responsabilidade da
CONTRATANTE e não do CONTRATADO

Philips 2: Sim, no escopo do projeto é de responsabilidade da CONTRATADA descrever o HARDWARE de
produção e Redundância (PACS BACKUP).

Questionamento 8 - Philips
Questionamento Geral:

Philips: A PBH vai disponibilizar algum portal de resultados dela conectado aos portais do sistema de
imagens?

Resposta ao questionamento 8:
No momento a Secretária Municipal de Saúde PBH, está em processo de construção um portal de
Resultados On-Line, onde será integrado ao ITEM III do Objeto - Portal Web.
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