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Qualificação Técnica para processo de contratação de solução para telessaúde 

 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando a experiência da PROPONENTE em fornecimento de sistema (licença), em quantidades 

e características compatíveis com a realidade da rede SUS - Belo Horizonte, contemplando os seguintes 

tipos de teleatendimento: teleconsulta síncrona; teleinterconsulta e teleconsultoria síncrona e assíncrona.  

 

Para fins desta licitação, entende-se por experiência em fornecimento de sistema (licença) em situação 

semelhante à da PBH, aquela que contemplando obrigatoriamente as características descritas a seguir: 

 

I) Experiência de implantação em única rede assistencial organizada e gerida por um órgão, 

empresa ou consórcio intermunicipal, circunscrita em território federativo (município, conjunto 

de municípios, estado ou país), com estabelecimentos de saúde, geograficamente distribuídos.  

II) Experiência em serviços de telessaúde em rede assistencial cujo número de teleatendimentos 

mensais esteja em quantidade que represente no mínimo 50% (3.500 teleconsultas e/ou 

teleinterconsultas e/ou teleconsultorias) do número estimado para Belo Horizonte, conforme 

Quadro 1 - Volumetria do Projeto, item Nº de teleatendimentos estimado. 

 

 

Para fins desta licitação, serão adotados os conceitos abaixo para cada tipo de  teleatendimento: 

1.       Teleconsulta é o atendimento a distância mediado por tecnologia de informação e 

comunicação (TIC), na qual o profissional de saúde e o usuário SUS estão em diferentes espaços 

geográficos e interagem, com troca de informações (clínicas, laboratórios, imagens) e, no caso 

de médicos, em tempo real on-line (síncrona). 

2.       Teleinterconsulta é a troca de informações e opiniões entre profissionais de saúde, mediadas 

por TICs, para auxílio diagnóstico ou de terapêutica clínica ou cirúrgica, com ou sem a presença 

do paciente. Ela pode-se de forma síncrona (em tempo real on-line) e / ou assíncrona (off-line).  

5.       Teleconsultoria é uma ação realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área 

de saúde, mediados por TICs, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos 

administrativos, processos de trabalho e ações de saúde. Ela pode-se de forma síncrona (em 

tempo real on-line) e / ou assíncrona (off-line).  

   

  

Será permitido o somatório para a comprovação da volumetria indicada nas características I e II do item 

anterior, tanto para as PROPONENTES isoladas ou consorciadas, sendo obrigatório pelo menos 1 (um) 

atestado com quantidade mínima de 50% do exigido (ou seja, 25% dos atendimentos).  

 

O atestado ou atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado em língua 

portuguesa. As empresas estrangeiras deverão traduzir para a língua portuguesa (por tradutor 

juramentado) os seus atestados internacionais.   

 

Descrição sugerida para o atestado ou atestados: 

a) O nome da entidade que está emitindo o atestado, na qualidade de 

cliente/CONTRATANTE. 

b) E-mail e telefone de contato para eventuais diligências. 

c) O nome da solução tecnológica (software) implantada. 
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d) Descrição sumarizada do escopo da solução tecnológica integrada. 

e) Avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

f) Prazo de execução dos serviços prestados. 

g) Data de emissão do atestado. 

h) Nome do responsável pela assinatura do atestado. 

 

O atestado ou atestados deverão ser emitidos em papel timbrado do Órgão ou Empresa que o expediram 

ou deverão conter carimbo do CNPJ.  

 

A CONTRATANTE poderá realizar diligências junto aos emissores dos atestados, por meio de telefone 

ou e-mail, para esclarecer eventuais dúvidas sobre a comprovação de experiência da LICITANTE na 

prestação de serviços. Serão considerados os esclarecimentos enviados em até 10 dias corridos a contar 

a partir do envio do e-mail ou contato telefônico.  

 

No caso de participação como PROPONENTES consorciadas, as empresas devem atestar a propriedade 

ou a permissão de comercialização da solução ofertada no certame por meio da Declaração de 

Propriedade e Permissão de Comercialização (ANEXO IV).   

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

 

Juntamente com a proposta de preços a empresa arrematante deverá apresentar: 

 

 

Formulários de requisitos funcionais preenchidos – ANEXO X – do Projeto Básico.  

 

Para Atendimento aos Requisitos - preenchimento dos Formulários de Requisitos Funcionais, 

com a coluna de “Forma de Atendimento” preenchida. 

 

Para fins de avaliação da solução as planilhas devem ser preenchidas detalhando a forma de 

atendimento de cada requisito que deverá ser preenchido com um “X” nas seguintes opções: 

a) Nativa 

b) Parametrizável 

c) Customizável 

 

Cada requisito definido na Especificação de Requisitos – ANEXOS A – do Projeto Básico, deve 

ser necessariamente atendido em Tempo de Projeto. 

 

Entende-se por:  

a) Nativo: a solução proposta pela PROPONENTE que já esteja contemplada no sistema 

de forma direta não necessitando de nenhum tipo de intervenção técnica para que o 

processamento seja executado e o resultado obtido. 

b) Parametrizável: a solução proposta pela PROPONENTE na qual o resultado desejado 

pode ser obtido através de parâmetros contidos em tabelas específicas, em faixas de 

valores pré-cadastradas ou opções documentadas no dicionário de dados. Não serão 

aceitas propostas onde o resultado da parametrização for obtido através de codificação 

encadeada. 

c) Customizável: é a solução proposta pela PROPONENTE para os itens que não fazem 

parte do kernel ou núcleo da aplicação e que dependa de estudo e caso de uso para 

desenvolvimento codificado, integrando a solução na mesma plataforma e linguagem. 
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Serão desclassificadas tecnicamente as propostas que não atenderem aos requisitos funcionais, 

de forma Nativa e/ou parametrizada, no mínimo de  85% (oitenta e cinco por cento) dos 

requisitos funcionais – ANEXO A do Projeto Básico. 

  

Declaração (ANEXO IX) de que a solução atende 100% dos requisitos não funcionais em tempo 

de projeto, identificando os requisitos nativos, parametrizáveis e customizáveis. 

 

 

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS DA SOLUÇÃO 

OFERTADA   
 

A PROPONENTE, provisoriamente classificada em primeiro lugar, por ofertar o menor 

valor/preço e ser habilitada conforme exigências do Edital, será devidamente convocada pelo 

pregoeiro, para comprovar que atende os requisitos (Anexo A do Projeto Básico) por meio de 

testes exigidos neste item.  

 

A PROPONENTE nesta condição será identificada como PROPONENTE em Avaliação.  

 

A data e horário dos testes serão previamente agendados pela PROPONENTE em Avaliação 

através de contato com a CONTRATANTE e deverão ser iniciados em até 5 (cinco) dias úteis 

a partir da convocação do pregoeiro. 

 

Esse prazo visa que a PROPONENTE em Avaliação prepare um piloto/amostra do produto, 

contendo todas as informações e condições necessárias, para demonstrar atividades dos 

macroprocessos, os requisitos funcionais deixando-o em plena condição operacional de 

avaliação.  

 

Se houver condição sanitária em razão da pandemia de Covid, os testes de conformidade serão 

realizados nas dependências físicas de Órgão ou Entidade integrante da Administração Direta 

ou Indireta do Município de Belo Horizonte, com duração prevista, inicialmente, de 5 (cinco) 

dias úteis, podendo ser prorrogável a critério da CONTRATANTE.  

 

Se não houver condição sanitária em razão da pandemia de Covid, os testes de conformidade 

serão realizados por meio de webconferência, podendo ser prorrogável a critério da 

CONTRATANTE. 

 

Para a verificação da conformidade da Solução ofertada neste certame será realizado o Teste de 

Conformidade de Requisitos Funcionais (TDC - RFU), sob a coordenação da CONTRATANTE 

e abertas à participação de interessados. 

   

O teste mencionado visa averiguar de forma prática em ambiente simulado, que a solução 

ofertada neste certame atende às especificações dos requisitos funcionais estabelecidos neste 

Termo de Referência.  

 

A avaliação será realizada por uma Equipe Técnica de Avaliação formalmente designada pelo 

titular da CONTRATANTE.  

 

Cabe à Equipe Técnica de Avaliação: 

a) coordenar a execução de todas as atividades relativas aos Testes de Conformidade; 

b) fazer questionamentos e ou realizar diligências a fim de esclarecer dúvidas quanto ao 

piloto/amostra apresentada; 

c) declarar a conclusão das atividades de Avaliação Técnica; 
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d) emitir, ao Gestor da SMSA, o Relatório de Julgamento dos dois Testes de 

Conformidade, devidamente justificado, para sua apreciação e validação. 

 

O Gestor da SMSA emitirá seu parecer em até 3 (três) dias após a conclusão do Teste de 

Conformidade, orientando ao Pregoeiro a continuidade do procedimento licitatório.   

 

Qualquer interessado poderá acompanhar a realização dos testes, sendo que durante a sessão 

somente poderão se manifestar integrantes da Equipe Técnica de Avaliação e da 

PROPONENTE em Avaliação. Os demais interessados poderão se manifestar por escrito 

durante a fase de recursos. 

 

O credenciamento dos integrantes da equipe da PROPONENTE em avaliação e demais 

interessados que acompanharão os testes, será realizado pela equipe da CONTRATANTE até 

05 minutos antes dos inícios dos trabalhos, no local de avaliação ou por meio do e-mail 

cp.smsa@pbh.gov.br.  

 

A PROPONENTE em Avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no produto para 

executar a avaliação do piloto/amostra, bem como exaurir eventuais questionamentos da Equipe 

Técnica de Avaliação.  

 

Todas as dúvidas e esclarecimentos demandados pela Equipe Técnica devem ser dirimidos 

durante a sessão de avaliação da conformidade da Solução. Não serão consideradas quaisquer 

informações fornecidas após a conclusão da sessão.  

 

Toda a infraestrutura de hardware, software, rede e equipamentos para a realização dos testes 

de conformidade é de responsabilidade da PROPONENTE em Avaliação, assim como as 

massas de dados necessárias para a demonstração. A demonstração poderá ocorrer acessando o 

sistema em nuvem ou através de acesso a servidores locais trazidos pela PROPONENTE em 

Avaliação. 

 

A PROPONENTE em Avaliação deverá garantir a captura em filmes de todas as demonstrações 

realizadas durante o TDC.  

Os arquivos gerados da captura das telas serão entregues à Equipe Técnica de Avaliação ao final 

de cada dia.  

 

A mídia a ser utilizada na gravação dos arquivos supracitados deve ser fornecida pela 

Proponente em Avaliação e será devolvida posteriormente, pela CONTRATANTE, caso seja 

retornável.  

  

TDC- RFU - Teste de Conformidade de Requisitos Funcionais  
 
A avaliação dos requisitos funcionais se baseará em uma seleção de 50% dos requisitos que 

foram preenchidos pela PROPONENTE em Avaliação como atendidos, pela solução ofertada 

neste certame, na condição de Nativo ou Parametrizável. 

 

A seleção dos requisitos será por meio de sorteio realizado no início dos trabalhos. O sorteio 

será realizado por meio de macro em Planilha eletrônica - Excel. A PROPONENTE em 

avaliação poderá conferir este mecanismo. 

 

11.12.3. A dinâmica do TDC-RFU será:  
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a) Declarada aberta a sessão, estando presente a PROPONENTE em Avaliação, com seus 

representantes credenciados e, portando/acessando o piloto/amostra, a Equipe Técnica 

de Avaliação dará início aos trabalhos.  

b) Os requisitos a serem demonstrados serão sorteados. A PROPONENTE em avaliação 

deverá fazer a leitura do requisito e proceder com a sua demonstração, informando o 

término da demonstração daquele requisito. 

c) Caso a PROPONENTE em Avaliação não consiga demonstrar um determinado 

requisito, ela poderá, exclusivamente durante a sessão, a partir de uma solicitação à 

Equipe Técnica de Avaliação, preparar a nova demonstração.  

d) Concluída as demonstrações, a Equipe Técnica de Avaliação declarará encerrada a 

sessão de testes.  

e) A Equipe Técnica de Avaliação se reunirá para elaborar o Relatório de Avaliação dos 

testes de conformidade, que será entregue ao Gestor da SMSA em até 3 (três) dias após 

a finalização das demonstrações, com a conclusão da Avaliação apresentada de forma 

clara e inequívoca: Aprovada ou Reprovada, o que representa respectivamente, 

Classificada ou Desclassificada.  

● Serão anexados ao Relatório os registros individuais dos integrantes da equipe.  

 

Condições de reprovação:  

 

Não comparecimento para execução dos testes de conformidade na data e hora marcadas.  

 

Não demonstrar em sua completude ou demonstrar com a presença de erros requisitos indicados 

para verificação de conformidade em número superior a 20% do total de requisitos sorteados. 

Não serão consideradas as casas decimais. 

 

Não atendimento a qualquer regra do edital relativa à verificação de conformidade.  

 

Em caso de reprovação da PROPONENTE em Avaliação nos testes de conformidade, será 

convocada a PROPONENTE subsequente, conforme a ordem de classificação no certame. 

 

Disposições gerais dos testes de conformidade: 

 

Será concedida uma única oportunidade para a realização dos testes de conformidade (TDC-RFU) para 

a PROPONENTE em Avaliação.  

 

Não será permitida a prorrogação dos prazos estabelecidos no procedimento dos testes, salvo por motivo 

devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.  

 

Caberá à CONTRATANTE apenas a disponibilização do local para a realização dos testes.  

 

Ocorrendo alguma situação excepcional que demande o adiamento da data e/ou horário da realização 

dos testes, a PROPONENTE em Avaliação será devidamente comunicada e convocada para nova data.  

 

Eventuais questionamentos prévios acerca da execução dos testes poderão ser feitos pelas 

PROPONENTES, oportunamente, nos prazos pertinentes ao pedido de esclarecimentos e impugnações, 

após publicado o edital de licitação. 

 

Será oportunizado às PROPONENTES a possibilidade de recorrer da execução dos testes, por meio da 

via recursal licitatória, depois de comunicado o Relatório de Avaliação.   
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A aprovação nos testes de conformidade classifica a PROPONENTE como fornecedora aprovada para 

a contratação.  
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