
 

 

Relatório da Consulta Pública do Projeto Básico de Solução Tecnológica de Gestão de 

Laboratórios da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH)   

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

publica-2022-1  foi realizada a consulta pública do Projeto Básico de Solução Tecnológica de 

Gestão de Laboratório.  

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

Participaram do processo de Consulta Pública os seguintes setores da PBH: PRODABEL e os 

setores da SMSA-BH: Assessoria de Tecnologia de Informação em Saúde (ASTIS), Coordenação 

de Apoio Diagnóstico (Gerência da Rede Ambulatorial Especializada - GERAE) e Gerência de 

Compras (GCOMP). 

A videochamada realizada no dia 18/11/2022 foi gravada após devida autorização dos mesmos.  

Esclarecimentos e respostas às sugestões e questionamentos recebidos por email e  durante a 

videochamada realizada no dia 18/11/2022.  

1. Foi questionado pelos fornecedores o RF SIL8 – “Permitir o cadastro de dados da 

recepção e relacionados à coleta e possibilitar, para uso como contingência em situação 

sem rede (off-line), armazenamento em base temporária, de dados de pacientes e/ou 

resultados com posterior integração ao SIGBASES. Ex.: digitar resultados da microscopia, 

mesmo off-line” e no RF SIL334 – “Permitir gerar diariamente, em rotina batch, noturna, 

base dados das solicitações por unidade/posto de coleta, para cadastrar dados da coleta 

como plano de contingência para ausência de rede/internet”. 

O RF SIL 137 “O MI deverá disponibilizar funcionalidades independentes para o 

cadastramento de amostra e seus pedidos de exame, para situações em que o módulo 

principal (SIL) esteja inoperante”. 

Os fornecedores questionam que esses requisitos podem trazer diversas implicações, 

como problemas com as outras várias integrações citadas no processo licitatório.  

Também pontuam que para garantir a disponibilidade da informação a todos os pontos 

de acesso seria necessário prover a infraestrutura para o funcionamento dos sistemas 

em alta disponibilidade. Nesse sentido, não haveria a necessidade da criação de 

arquiteturas alternativas para o funcionamento dos sistemas offline. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/licitacao/consulta-publica-2022-1
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/licitacao/consulta-publica-2022-1
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Resposta:  Sugestão avaliada. Os requisitos funcionais RF SIL08, SIL334 e SIL137 serão 

suprimidos por tratarem de ações voltadas para possíveis situações de contingência, 

tendo sido incluído no escopo do Projeto a elaboração pela CONTRATADA de um Plano 

de Contingência para funcionamento off line (item II). 

 

2. No Item CUSTOMIZAÇÕES para as necessidades de funcionalidades não cobertas por 

requisitos, a customização será realizada por meio do consumo do Pontos de Função e 

emissão de Ordem de Serviço.  

Foi sugerido pelo fornecedor a necessidade de haver previsão orçamentária para o 

pagamento de eventuais Ordens de Serviço. 

Resposta:  As customizações estão previstas dentro do Item Ponto de Função que será 

um componente de precificação dentro da proposta comercial. 

 

3. No  capítulo de 7. Especificações dos Serviços no item “d) Parametrizações, 

customizações e integrações necessárias à efetiva entrada em produção de todos os 

requisitos funcionais e não funcionais. Caberá a CONTRATADA realizar a inserção dos 

parâmetros e configurações conforme necessidade do negócio da CONTRATANTE sem 

custos para a CONTRATANTE”.  

O fornecedor sugeriu a participação dos profissionais da Contratante nas atividades de 

parametrização dos sistemas, por auxiliar no treinamento e garantir uma implantação 

com forte transferência de conhecimento. 

 Resposta: Sugestão avaliada.  A orientação tem sido de garantir a parametrização como 

obrigação da CONTRATADA, mas os profissionais da SMSA-BH devem participar para 

incorporação de conhecimento.  

 

4. No item relativo a Requisitos de Hospedagem: A CONTRATADA deverá realizar a 

disponibilização do acesso ao Sistema, com performance e disponibilidade satisfatórias 

para desempenho das funções da CONTRATANTE, sem a necessidade de que o 

CONTRATANTE tenha que providenciar a aquisição/implantação de quaisquer Softwares 

complementares e/ou suas licenças, além dos próprios navegadores especificados”. 

A sugestão do fornecedor é que quaisquer softwares complementares necessários ao 

acesso dos sistemas hospedados devem ser providos pela CONTRATADA. 

Resposta:   Sugestão acatada. Quaisquer softwares complementares necessários ao 

acesso dos sistemas hospedados devem ser providos pela CONTRATADA. 
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5. O fornecedor recomendou que os sistemas ofertados tenham Bancos de Dados 

oferecidos pela Contratada com licenças válidas e suporte oficial do desenvolvedor no 

Brasil. 

Resposta: A SMSA está contratando SERVIÇOS, portanto é esperado que a 

CONTRATADA preste o serviço todo incluindo o hardware e software necessários para 

prover a solução com todas as licenças e acessórios necessários. 

 

6. No anexo XV relativo aos Níveis de Serviços Acordados - SLA’S, o fornecedor questionou 

o SLA de disponibilidade e as multas para a hospedagem. 

Resposta:  Em primeiro lugar, o SLA que está proposto no projeto  foi recomendado com 

base em documento do Ministério do Planejamento que tem o indicativo de 

disponibilidade 99,982% ou 1,6 horas de inatividade por ano. 

Em segundo lugar, o tempo de indisponibilidade do sistema foi baseado no tempo de 

inatividade que é necessário para a área técnica da SMSA-BH manter-se operacional.  

 

7. No Anexo XVI relativo a Treinamento, no item Ensino a Distância (EAD) “3.1. 

Adicionalmente ao treinamento presencial e/ou remoto para fins de implantação, a 

CONTRATADA deverá elaborar treinamento para auto estudo e sem tutoria – EaD, para 

o usuário final, em português, considerando todas as funcionalidades e módulos 

contratados e implantados. Este tipo de treinamento será fornecido em plataforma web 

a ser mantido pela CONTRATADA durante a vigência do contrato”. 

O fornecedor pontua que o treinamento EAD amplo e com cobertura total a todas as 

funcionalidades do sistema requer um enorme esforço de atualização para mantê-lo 

compatível com as versões do LIS que serão liberadas frequentemente, com isso 

aumentaria o custo global do projeto. O fornecedor sugere a adoção de um formato 

mais flexível para o fornecimento de documentação aos usuários. 

Resposta:  Sugestão avaliada. A definição sobre a possível substituição do formato EAD 

do treinamento poderá ser melhor avaliada após a fase de precificação.  

 

8. O fornecedor questionou se as propostas a serem apresentadas pelos fornecedores 

dentro de um percentual de atendimento de no  mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) 

dos requisitos funcionais de forma Nativa e/ou parametrizável poderão garantir a 

apresentação das funcionalidades essenciais e como será a sua validação.  
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Resposta:  Sugestão avaliada. No texto relativo à Qualificação Técnica e Verificação de 

Conformidade, o percentual de atendimento de requisitos funcionais de forma nativa 

e/ou parametrizável foi ajustado para 75%, após recebimento dos formulários 

preenchidos de Requisitos Funcionais disponibilizado na página da Consulta Pública 

enviados por empresas participantes. 

Ainda no âmbito da Qualificação Técnica e Verificação de Conformidade, a verificação 

da conformidade dos requisitos da solução ofertada  será realizada por meio de dois 

testes:  O Teste 1 (TDC-PROC) relativo a verificação de processos (macroprocessos) de 

ponta a ponta (do cadastro a liberação do resultado) e o Teste 2 (TDC- RFU) relativo 

teste de conformidade de Requisitos Funcionais que se baseará em uma seleção de 45 

dos requisitos funcionais que forem preenchidos pela PROPONENTE em avaliação como 

Nativo ou Parametrizável. A seleção dos requisitos será por meio de sorteio realizado 

no início dos trabalhos considerando as fases do processo (pré-analítico, analítico, pós-

analítico e gestão). O sorteio será realizado por meio de macro em Planilha eletrônica - 

Excel. A PROPONENTE em avaliação poderá conferir este mecanismo. 

 

9. O fornecedor questionou o prazo de 30 dias para manutenção adaptativa, por não saber 

que tipo de adaptação será pedida e não haver qualquer previsão de horas pagas para 

serviços extraordinários.  

O fornecedor pergunta quantas horas deve prever e com qual valor. 

Resposta:  Sugestão avaliada. A SMSA entende que, caso seja necessário prorrogação 

no prazo, a Contratada deverá enviar solicitação com justificativa para ser avaliada pela 

área técnica. 

 

10. O fornecedor pontua a necessidade de revisão do item relativo às customizações, por 

entender que as maiores softwarehouses do mercado brasileiro já possuem seus 

produtos estabilizados e com versões únicas para todos os clientes. 

Resposta:  Sugestão avaliada. Conforme descrito no texto do item relativo às 

Especificações dos serviços , as customizações são melhorias identificadas como 

necessárias no sistema para garantir maior e melhor adesão aos processos de trabalho. 
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Questionamento dos requisitos funcionais  

Fase: Pré-analítica  

Processo: Gerenciamento do cadastro de exames/ usuários,  

Grupo funcional: Cadastro e recepção de dados no SIL 

 

11. No requisito “Permitir pesquisar a solicitação e exames realizados por critérios a serem 

definidos, como por exemplo: nome de paciente (pesquisa fonética) , números da 

solicitação, data da coleta, data da solicitação, unidade de saúde da coleta e outros”, o 

fornecedor questionou o uso de pesquisa fonética para pesquisa de solicitação e de 

exames realizados por não ser uma funcionalidade de fácil customização. 

Resposta: Sugestão avaliada. A pesquisa fonética é importante para o atendimento do 

usuário da rede municipal de saúde da SMSA-BH, por exemplo, no caso de pesquisa 

de nomes como SOUZA com "Z" ou "S" a consulta retorna ambas possibilidades.  

 

12. No requisito “Permitir que a recepção de cadastro de um mesmo exame pedido por 

mais de um solicitante para um mesmo paciente, no mesmo dia, seja realizado somente 

uma vez. Nesse caso os resultados devem retornar nos laudos dos respectivos 

profissionais solicitantes, individualmente”.   

O fornecedor pontuou que esse controle é possível apenas para o mesmo atendimento, 

mas não para atendimentos distintos no mesmo dia. 

Resposta: Sugestão acatada. O RF SIL20 terá nova redação: “Permitir que no 

atendimento da coleta de um determinado paciente com pedido de um mesmo exame 

por profissionais distintos, seja realizado somente uma vez. Nesse caso os resultados 

devem retornar nos laudos dos respectivos profissionais solicitantes, individualmente”.   

 

Fase: Pré-analítica  

Processo: Coleta / Gerenciamento de amostras 

Grupo funcional:  Triagem/Gerenciamento das amostras   

 

13. O RF SIL50 “Possibilitar 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. Também foi discutido durante a consulta pública”.  

O fornecedor pontua que para uso do dispositivo móvel pelo motorista será necessária 

uma boa conexão e um tablet, propondo a avaliação da necessidade dessa ação que 

poderia ser atendida pelo registro no sistema pelo técnico que está entregando o 

material ao motorista.  
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Resposta: O requisito será suprimido. 

 

14. O RF SIL67 “Permitir, em qualquer fase do processo analítico, o registro da necessidade 

de recoleta, associada a um motivo. Essa informação deve retornar ao Sistema 

Assistencial”. 

O fornecedor pergunta se a funcionalidade prevê integração. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito será desdobrado em dois com nova 

redação: “Permitir, em qualquer fase do processo analítico, o registro da necessidade 

de recoleta, associada a um motivo” e  “Permitir que a informação sobre necessidade 

de recoleta e motivo retornem ao Sistema Assistencial”.  

 

Fase: Pré-analítica  

Processo: Rastreabilidade 

Grupo funcional:  Status dos exames 

 

15. O requisito “Permitir o acompanhamento do status das amostras, exames, rotas, caixas 

térmicas, de modo a acompanhar todo o andamento do gerenciamento de amostras, 

por meio de um painel geral contendo todos os exames do dia e o status geral no 

laboratório. Esse painel será projetado em smart TV” e o requisito “Permitir que o 

PAINEL de PRODUÇÃO possa ser disponibilizado em smart TV, tablet e outros 

dispositivos com acesso à internet, com acesso restrito e configurável”(Fase: Gestão, 

Processo: Gestão administrativa, Grupo funcional: Produção).  

O fornecedor sugere que o processamento realizado por SmartTV é muito fraco e que o 

painel poderia ser projetado de um computador conectado para uma TV. 

Resposta: Sugestão acatada. Os requisitos terão nova redação: 

-    O requisito da fase pré-analítica: “Permitir o acompanhamento do status das 

amostras, exames, rotas, caixas térmicas, de modo a acompanhar todo o 

andamento do gerenciamento de amostras, por meio de um painel geral 

contendo todos os exames do dia e o status geral no laboratório. Esse painel 

deverá ser projetado em TV ou outros dispositivos de projeção”. 

-     O requisito da fase gestão: “Permitir que o PAINEL de PRODUÇÃO possa ser 

disponibilizado em TV, tablet e outros dispositivos com acesso à internet, com 

acesso restrito e configurável”.   

Fase: Analítica 

Processo: Gerenciamento da Produção 

Grupo funcional:  Interfaceamento de dados / Middleware 
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16. No requisito “O MI deve ter 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.   

O fornecedor questiona esse modelo de interfaceamento por não ser seguro e nem 

escalável para o processo.  

Resposta: Sugestão acatada. O requisito terá nova redação: “Garantir a comunicação 

bidirecional das estações de trabalho com os equipamentos analisadores de exames, 

garantindo a troca de dados e a devolução dos resultados. Quaisquer elementos de 

hardware e software para garantir essa comunicação bidirecional é de responsabilidade 

da CONTRATADA”. 

E os requisitos abaixo foram suprimidos: 

- O MI deve ter 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.  

- O MI deve ter suporte a equipamentos com interface serial e a equipamentos 

com interface de rede. 

 

Fase: Analítica 

Processo: Gestão de Resultados no Setor Técnico 

Grupo funcional:  Introdução e análise dos resultados 

 

17. O requisito “Permitir a liberação em lote de todos os resultados de uma lista” e o 

requisito “Possibilitar a liberação simultânea de todos os resultados participantes de um 

lote de lista de trabalho” (grupo funcional: Liberação de Resultados). 

O fornecedor questiona a funcionalidade pontuando que seria uma falha de segurança,  

um único comando realizar a liberação dos resultados de vários pacientes distintos. 

Seria mais seguro e eficiente utilizar regras robustas de verificação automatizada. 

Resposta: Sugestão avaliada. Os requisitos serão mantidos, pois a liberação em lote 

ocorre mediante as avaliações prévias dos resultados. 

 

18. O requisito “Disponibilizar funcionalidades de apoio à introdução de resultados de 

técnicas manuais e de observações diretamente no Módulo de Interfaceamento: a) 
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dicionários configuráveis (microrganismos, antibióticos, observações padronizadas 

etc.), com tradução de códigos recebidos dos equipamentos para suas expressões finais; 

possibilidade de digitação múltipla de códigos, com tradução automática; possibilidade 

de seleção a partir de listas, em tempo de digitação; b) entradas múltiplas de resultado, 

permitindo a atribuição de um mesmo resultado (ex.: “Negativo”) para diversas 

amostras em um único comando.   

O fornecedor questiona o requisito pontuando que essas funcionalidades estão no LIS e 

não no Módulo de Interfaceamento e isso implicaria para o laboratório ter que 

configurar tudo de maneira duplicada também no dia a dia. 

Resposta: Sugestão acatada. O requisito terá nova redação: “Disponibilizar 

funcionalidades de apoio à introdução de resultados de técnicas manuais e de 

observações: a) dicionários configuráveis (microrganismos, antibióticos, observações 

padronizadas etc.), com tradução de códigos recebidos dos equipamentos para suas 

expressões finais; possibilidade de digitação múltipla de códigos, com tradução 

automática; possibilidade de seleção a partir de listas, em tempo de digitação; b) 

entradas múltiplas de resultado, permitindo a atribuição de um mesmo resultado (ex.: 

“Negativo”) para diversas amostras em um único comando”.   

 

Fase: Analítica 

Processo: Gestão de Resultados no Setor Técnico 

Grupo funcional:  Liberação de resultados 

 

19. O requisito “Permitir que no caso das culturas microbiológicas onde se identificam 

diversos isolados (mais que um), o SIL deve possibilitar a laudagem do antibiograma por 

microrganismo, mas com apresentação conjugada de todos os isolados e todos os 

antimicrobianos em uma única matriz de sensibilidade”.  

O fornecedor questiona o formato de apresentação em matriz apontando a 

possibilidade do modelo de classificação de escolha de antibióticos. 

Resposta: Sugestão acatada. O requisito terá nova redação: “Permitir que no caso das 

culturas microbiológicas onde se identificam diversos isolados (mais que um), o SIL deve 

possibilitar a laudagem do antibiograma para cada microrganismo”. 

 

20. O requisito “Possibilitar que os laudos de exames possam ser assinados digitalmente 

pelos profissionais de saúde com uso do certificado digital do profissional de saúde 

(identidade eletrônica de pessoas físicas) (RDC 30 ANVISA Nota Técnica nº66)”, o 
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requisito  “Possibilitar a assinatura digital dos laudos por meio de Certificação digital” e 

o requisito “Permitir inserir assinatura digital (RNF09) parametrizando o tipo de laudo 

por exame” (Fase: gestão, Processo: gestão do sistema, Grupo funcional: 

gerenciamento).  

O fornecedor diz que a RDC 30/2015 foi revogada pela RDC 199/2017, é algo que está 

sendo revisado para ver como será retomado. 

Resposta: Sugestão parcialmente acatada, o primeiro requisito terá redação alterada, 

de fato a RDC 30/2015 foi revogada. Porém os outros dois requisitos serão mantidos, 

uma vez que o sistema deve estar preparado para permitir a assinatura digital nos 

laudos de exame. 

 

Fase: Pós-Analítica 

Processo: Gestão de Resultados no Setor Técnico 

Grupo funcional:  Terceirização de exames 

21. Os três requisitos sobre “A interface com os laboratórios de apoio deverá seguir a 

legislação vigente quanto à confidencialidade dos dados (Lei Geral de Proteção de 

Dados1). Os dados pessoais/sensíveis dos pacientes devem trafegar pelos sistemas (SIL 

e lab. contratado) preferencialmente anonimizados”.   

Os demais requisitos: “Possibilitar por meio de ferramentas a criação de relatórios 

anonimizados atendendo a LGPD”(Fase: Gestão, Processo: gestão administrativa, Grupo 

funcional: produção) e “Possibilitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. 

O sistema deverá ter funcionalidades que possibilitem esse controle” (Fase: Segurança, 

Processo:Segurança e rastreabilidade nos processos, Grupo funcional: Requisitos 

LGPD)”. 

O fornecedor aponta que o conceito de anonimização dos dados pessoais tem tido 

diferentes interpretações legais e pontua que os laboratórios de apoio precisam seguir 

a RDC 302, logo precisam dos dados dos pacientes. 

Resposta: Sugestão parcialmente acatada. Os primeiros três requisitos apresentados 

acima serão suprimidos por estarem atendidos na cláusula de adequação à LGPD dos 

instrumentos e aditivos contratuais / conveniais dos novos contratos da Prefeitura de 

                                                           
1 Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). “dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de 

proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural. parágrafo único. as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela 
união, estados, distrito federal e municípios”. 
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Belo Horizonte (PBH) com os fornecedores2.  Contudo, serão mantidos os outros dois 

requisitos, por se referirem a necessidade do SIL possuir ferramentas que possibilitem 

a anonimização dos dados pessoais dos titulares dos dados. 

 

22. O requisito “Possuir a capacidade de utilização de vocabulários padronizados, como o 

LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), para a codificação de exames, 

materiais biológicos, medidas, tempos, escalas e outros”.  

O fornecedor questiona que a LOINC não é ainda um padrão amplamente adotado e a 

evolução do sistema é realizada conforme os padrões de mercado para todos os 

clientes.  

Resposta: Sugestão avaliada. O Ministério da Saúde publicou em 2011 a Portaria nº 

2.073, de 31 de agosto de 2011 que regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade 

para sistemas de informação em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos 

níveis Municipal, Distrital, Estadual e Federal, e para os sistemas privados e do setor de 

saúde suplementar. No capítulo II da referida portaria há um catálogo de padrões de 

informação, sendo a LOINC apresentada como padrão de codificação de exames 

laboratoriais no item 4.7 “Para a codificação de exames laboratoriais será utilizado o 

padrão LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)”. 

 

Fase: Pós-Analítica 

Processo: Soroteca 

Grupo funcional:  Armazenamento 

 

23. O requisito também presente na fase: Citologia e anatomia patológica, Processo; 

armazenamento, Grupo funcional:Arquivo de lâminas e blocos “Possuir alerta sonoro e 

visual quando da tentativa de armazenamento de amostra desconhecida pelo SISTEMA, 

com opção de aceitação da mesma”.  

O fornecedor questiona qual seria o motivo para ser aceita uma amostra desconhecida, 

uma vez que não pertence ao laboratório. 

Resposta: Sugestão avaliada. Há situações em que os laboratórios municipais recebem 

amostras com pendência de cadastro ou outras informações que não puderam ser 

                                                           
2 Cartilha de Boas Práticas de Proteção de Dados Pessoais no âmbito da SMSA-BH. Disponível em: 

<https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/cartilhalgpd-protecaodedadossmsa-
2022.pdf> 
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adequadamente informadas, contudo essas amostras precisam ser mantidas na 

soroteca até a resolução das pendências.  

 

Fase: Pós-Analítica 

Processo: Soroteca 

Grupo funcional:  Recuperação 

 

24. O requisito, também presente na fase: Citologia e anatomia patológica, Processo; 

armazenamento, Grupo funcional: recuperação, “Identificar e localizar múltiplas 

amostras de um mesmo paciente (“mesmo número de amostra”)”. 

O fornecedor questiona a existência de duas amostras com a mesma numeração do 

mesmo paciente, por considerar que seria uma falha de identificação. 

Resposta: Sugestão acatada. Os requisitos terão nova redação:  “Na soroteca o sistema 

deve possibilitar a identificação e localização de múltiplas amostras de um mesmo 

paciente”.  

 

 

25. No requisito da fase: Citologia e Anatomia Patológica, Processo: Gerenciamento da 

Produção, Grupo funcional: Relatórios de acompanhamento “Permitir o monitoramento 

dos reagentes por meio de: rastreabilidade da fabricação, recebimento, abertura, início 

e encerramento de uso de cada lote, suporte a múltiplos lotes por analito, vencimento 

dos lotes, rastreabilidade do lote usado em cada exame, inclusive repetições, bloqueio 

de liberação de resultados produzidos com reagentes vencidos”. 

O requisito da fase: Gestão, Processo: gestão da qualidade, Grupo funcional: 

CIQ/Gerenciamento “Possuir gerenciamento da validade dos lotes de controle de 

qualidade, com alerta da iminência de vencimento, com antecedência, em dias e 

configurável” e o requisito da fase: Gestão, Processo: Gestão administrativa, Grupo 

Funcional: Relatórios gerais “Possuir relatórios parametrizáveis para acompanhamento 

de todas as etapas da execução de exames (pré-analítico, analítico e pós analítico), 

incluindo a produção laboratorial e o faturamento dos exames, assim como o seu 

desempenho, consumo de reagentes, materiais, prazos de resultados, com acesso 

configurado para o distrito sanitário e nível central da SMSA-BH”.   

O fornecedor questiona se está prevista a contratação de solução de gestão de estoque.  

Resposta: O primeiro requisito será suprimido, sendo mantidos os outros dois 

requisitos. No escopo do projeto, no quadro 1 do anexo XIV relativo às interfaces da 
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solução, está prevista a integração com o sistema que enviará dados relativos à gestão 

de estoque de materiais dos Laboratórios Municipais. 

 

26. No requisito da fase: Citologia e Anatomia Patológica, processo: Gestão do acesso aos 

resultados, Grupo funcional: Integração com o SISREDE/ SIGRAH / Base integradora 

“Realizar o retorno dos dados relativos a retificação do resultado de exame ao SIGRAH, 

permitindo a emissão de relatórios e laudos em conformidade com a legislação vigente 

(RDC 302 - ANVISA) e suas atualizações”.  

O fornecedor pergunta como seria feito o retorno.  

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o retorno deve ser feito por meio de integração 

com o SIGRAH, sistema assistencial da SMSA-BH, esse requisito faz parte do conjunto de 

requisitos definidos previamente como customizáveis no projeto básico.   

 

Fase: Gestão 

Processo: Gestão do sistema 

Grupo funcional:  Gerenciamento 

  

27. O requisito “Possibilitar a integração com sistemas de Controle Interno da Qualidade, 

de forma a viabilizar o controle da continuidade do fluxo analítico em função dos 

resultados do CIQ em tempo real”.   

O fornecedor questiona se a funcionalidade se refere à integração com outros sistemas 

de CIQ ou se refere a integração com o equipamento? 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, a funcionalidade prevista se refere a integração 

com o equipamento analisador. O requisito terá nova redação: “Possibilitar a integração 

com sistemas de Controle de Qualidade dos equipamentos, de forma a viabilizar o 

controle da continuidade do fluxo analítico em função dos resultados do CQ em tempo 

real”.   

 

28. O requisito “Permitir selecionar e transmitir para dispositivo móvel dados de solicitação 

para coleta domiciliar off-line”. 

O fornecedor solicita mais informações sobre o requisito. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito propõe uma funcionalidade no 

sistema que permita a transmissão de dados de solicitações de exames para dispositivos 

móveis de forma a possibilitar a realização de coleta domiciliar off-line.  
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Fase: Gestão 

Processo: Gestão da qualidade 

Grupo funcional:  CIQ/ Resultados 

 

29. O requisito “Possuir algoritmo parametrizável de reconhecimento de controles mesmo 

quando processados como amostras nos equipamentos interfaceados pelo Módulo de 

Interfaceamento, com geração de relatório”.  

O fornecedor questiona como deverá ser esse algoritmo citado. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito terá nova redação: “Possibilitar o 

reconhecimento de controles previamente identificados mesmo quando processados 

como amostras nos equipamentos interfaceados pelo Módulo de Interfaceamento, com 

geração de relatório”. 

 

Fase: Gestão 

Processo: Gestão da qualidade 

Grupo funcional: CIQ/Análise 

 

30. O requisito “Com relação às Regras de Westgard ter a: a) possibilidade de seleção e 

configuração das regras, com suporte a todas as sintaxes possíveis; b) possibilidade de 

configuração para que sejam considerados, na avaliação de uma regra, apenas os pontos 

de uma corrida, os pontos de um mesmo nível de controle, ou os pontos de todos os 

níveis do controle; c) possibilidade de bloqueio configurável da continuidade de 

processamento do analito ou de todo o sistema analítico quando da violação das regras 

definidas;  d) possibilidade de bloqueio configurável da liberação de resultados de 

amostras quando da violação das regras definidas em determinado controle; e) 

possibilidade de gerar estatísticas de regras violadas por sistema analítico e por lote de 

controle;  f) possibilidade de seleção de regras a adotar por analito.   

O requisito “Possibilitar o bloqueio do sistema analítico caso o intervalo de tempo entre 

duas corridas de controle supere o limite configurado pelo laboratório para cada analito, 

de forma a impedir que se inicie uma corrida analítica sem o processamento e a 

validação dos controles”. Também o requisito “Ter a possibilidade de verificação do erro 

total, configurado para cada analito na forma de um percentual em relação à média, de 

forma a viabilizar o bloqueio da adoção de critérios muito abertos para a aceitação dos 

controles”.  
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O requisito do Grupo funcional: CIQ/Gerenciamento “Possuir corrida analítica 

configurável de acordo com o intervalo de tempo definido pelo laboratório, e variável 

entre os diversos controles”. 

O fornecedor questiona se os requisitos poderiam ser atendidos de forma parcial. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o projeto prevê a unificação dos laboratórios para 

um único NTO e esses requisitos serão fundamentais para o processo do mesmo.  O 

requisito do Grupo funcional: CIQ/Gerenciamento terá nova redação: “Possuir corrida 

analítica do controle interno da qualidade de forma configurável, de acordo com o 

intervalo de tempo definido pelo laboratório”. 

Fase: Gestão 

Processo: Gestão da qualidade 

Grupo funcional: CIQ/Gerenciamento 

 

31. O requisito “Possuir suporte a número ilimitado de níveis em cada controle.”  

O fornecedor questiona a necessidade de número ilimitado de níveis em cada controle 

e solicita a apresentação da situação que precisa disso.  

Resposta: Sugestão acatada. O requisito será suprimido. 

 

32. O requisito “Possibilitar a utilização de base de dados centralizada para consolidação 

dos dados de todos os laboratórios. Preservando todas as características do sistema”.  

O fornecedor pergunta se cada laboratório regional possui seu controle Interno de 

Qualidade (CIQ).  

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito terá nova redação: “Possibilitar a 

consolidação dos dados do CIQ de todos os laboratórios municipais para fins de 

gerenciamento”.  

 

33. O requisito “Possibilitar a integração de POP ́s/Instruções de trabalho, formulários e 

outros documentos padronizados ao SIL”.   

O fornecedor solicita mais informações sobre a integração e se o requisito está 

relacionado a possibilidade de configurar documentos padronizados como por exemplo 

Termo de Anuência. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito teve nova redação: “Permitir que o 

sistema incorpore documentos da gestão da qualidade (Procedimento Operacional 

Padrão (POP), Instruções de trabalho, formulários e outros documentos padronizados) 

e permita a sua visualização, configurável por usuário”.   
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Fase: Gestão 

Processo: Gestão Administrativa 

Grupo funcional: Relatórios gerais 

 

34. O requisito “Disponibilizar ferramenta voltada para a confecção de novos relatórios 

gerenciais, com possibilidade de utilização de fontes de dados distintas e de acordo com 

a necessidade do laboratório”, o requisito “Permitir apresentar dados e informações em 

infográficos representados em painel que poderão compor com dados obtidos de 

sistemas externos” 

O requisito da Fase: Vigilância, Processo: Vigilância Epidemiológica, Grupo funcional: 

Relatórios/Indicadoresm “Permitir que usuários do sistema com perfil específico 

possam incorporar dados manualmente oriundos de outras fontes externas ao SIL aos 

indicadores de Vigilância em Saúde através da edição dos mesmos, quando necessário.”  

O fornecedor solicita mais detalhes sobre a criação de relatórios, infográficos e 

indicadores com dados coletados em fontes distintas e externas ao SIL, que dados 

seriam esses.  

Resposta: Em resposta ao fornecedor, os laboratórios municipais tem necessidade de 

construir e disponibilizar relatórios dinâmicos, infográficos e indicadores relacionados 

às fases pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas para toda a rede municipal de saúde, 

utilizando dados oriundos do sistema assistencial e em conjunto com os dados do SIL.   

 

35. O requisito “Permitir a geração de relatórios parametrizáveis com o horário de 

centrifugação de cada amostra/exame”.   

O fornecedor solicita mais detalhes sobre a forma de  registro da ação “Centrifugar”. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito terá nova redação: “Garantir que haja 

informação do tempo gasto entre a coleta e a centrifugação da amostra por meio do 

registro de cada lote de amostras que foram centrifugadas, saíram do setor de 

gerenciamento das amostras e/ou entraram no setor técnico”. 

 

Fase: Segurança 

Processo: Segurança e rastreabilidade nos processos 

Grupo funcional: Segurança 

 

36. No requisito “Possibilitar a notificação por mensagem em rede ou e-mail, sobre a 

ocorrência de qualquer evento registrado no SISTEMA, configurável, para destinatários 
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diversos simultaneamente (Por exemplo, resultado crítico, temperatura inadequada, 

amostra inadequada, amostra perdeu qualidade entre outros)” e no requisito do Grupo 

Funcional: Rastreabilidade “Possibilitar a notificação, por mensagem em rede ou e-mail, 

da ocorrência de qualquer evento, para destinatários diversos simultaneamente, 

condicionado aos resultados dos exames, à presença de flags ou à ocorrência de eventos 

críticos”.   

O fornecedor solicita mais detalhes sobre as notificações externas. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, esses requisitos tem por objetivo garantir a 

existência de ferramentas parametrizáveis no sistema que possibilitem o envio de 

mensagens em diversas formas (e-mail entre outras).  

 

37. O requisito “Possibilitar a inclusão de um termo de confidencialidade a ser visualizado 

no primeiro acesso do usuário ao SISTEMA com possibilidade de registro de sua 

concordância”.   

O fornecedor sugere que seja tratado no contrato de trabalho do colaborador que irá 

utilizar o sistema.  

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito será suprimido, com base no decreto 

nº 15.423, de 19 de dezembro de 2013 que instituiu a Política de Segurança da 

Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Belo 

Horizonte e no Decreto nº 14.635, de 10 de novembro de 2011 que instituiu o Código 

de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal. 

 

38. O requisito do Grupo funcional: Rastreabilidade “Permitir a criação de cópias de 

segurança (backups) e restauração de dados (restore). Aguardar definição de 

hospedagem da ASTIS”. 

O fornecedor solicita mais esclarecimentos sobre a forma de backup. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor, o requisito será suprimido por estar detalhado 

no item relativo ao backup está descrito no anexo XII do projeto básico.  

 

Fase: Segurança 

Processo: Segurança e rastreabilidade nos processos 

Grupo funcional: Requisitos LGPD 

 

39. O requisito “Possibilitar a gestão dos dados pessoais e/ou sensíveis tratados pelo 

sistema para que haja a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas 
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ao titular, de acordo com o contexto do tratamento e corresponda ao mínimo 

necessário para a realização da finalidade”;  

O  requisito “Possibilitar instrumentos que permitam fornecer ao titular dos dados de 

forma clara e objetiva informações sobre o tratamento realizado aos seus dados 

pessoais e/ou sensíveis para o atendimento do princípio do livre acesso”; 

O requisito “Possibilitar a identificação dos riscos, as fragilidades de segurança do 

sistema e os mecanismos capazes de diminuir as falhas, com o cotejamento entre a 

probabilidade de ocorrência do erro, os eventuais impactos que a falha acarretará e as 

medidas de segurança a serem implementadas (Política de gestão de riscos)”; 

O requisito “Possuir medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do 

tratamento de dados pessoais. Essas medidas deverão  visar a proteção de dados e 

controle de acesso. Exemplo: mecanismos de restrições de acesso e login em sistemas, 

controles e rastreabilidade no acesso a documentos”; 

O requisito “Possuir mecanismos de comprovação e controle do término do tratamento 

dos dados pessoais e/ou sensíveis que possibilitem informar ao titular dos dados o 

encerramento, a finalização do tratamento, esclarecendo que os dados coletados não 

serão mais utilizados visto que atingiram a finalidade pretendida. Os dados utilizados 

para determinado serviço não serão mais utilizados, devendo ser eliminados quando 

exaurido o motivo de sua coleta, ressalvadas as hipóteses legais que autorizam a 

manutenção dos dados (é o que acontece com a maioria dos dados nos serviços 

públicos, visto que necessários para fins de registro das atividades do órgão. De acordo 

com a Lei 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, 

os dados pessoais coletados pelo Poder Público passam a constituir o arquivo público e 

sua eliminação deverá obedecer a política de eliminação dos arquivos públicos)”; 

O requisito “Possuir mecanismo para recuperação da informação das entidades públicas 

e privadas (terceiros) com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados 

deve ter no sistema campo capaz de informar para quais órgãos foram enviadas as 

informações”. 

O fornecedor questiona quais seriam as funcionalidades esperadas para o sistema. 

Resposta: Em resposta ao fornecedor os três primeiros requisitos serão suprimidos por 

estarem atendidos na cláusula de adequação à LGPD dos instrumentos e aditivos 

contratuais /conveniais dos novos contratos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com 

os fornecedores pois de fato todos os contratos novos da PBH com os fornecedores. 

Em resposta ao fornecedor as funcionalidades esperadas para os requisitos na 

sequência: 
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-      O sistema demonstre as medidas de segurança que possui para a prevenir a 

ocorrência de danos no tratamento de dados pessoais; 

- O sistema tenha mecanismos que permitam comprovar para o titular dos dados 

(usuário SUS) o término do tratamento do dado e a sua eliminação. As 

orientações sobre a gestão de documentos na Prefeitura de Belo Horizonte, cujo 

órgão responsável é o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – APCBH, 

definiram uma Tabela de temporalidade para gestão documental. 

- O sistema deverá demonstrar ser capaz de recuperar dados pessoais que foram 

compartilhados com outros controladores (outras instituições públicas e 

privadas), garanta a rastreabilidade das integrações realizadas. 

 

40. O requisito “Possuir níveis de acesso bem definidos para os perfis de operadores que 

realizam acesso aos dados pessoais. Os Níveis de perfil de acesso são autorizações 

conferidas pelo controlador para que os operadores tratem os dados, devendo haver a 

compatibilidade do nível de acesso às informações com as funções e atividades 

desenvolvidas pelo agente público”.  

O fornecedor pergunta se o requisito se refere aos perfis de acesso para controle de 

qual usuário pode executar cada função.  

Resposta: Os perfis de acesso são relacionados às funções e atividades executadas por 

categoria profissional nos laboratórios e postos de coleta.  

 


