
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE
ASSESSORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA SAÚDE - ASTIS

MEMÓRIA DE REUNIÃO DO CONSULTA PÚBLICA
233/2021- SOLUÇÃO INTEGRADA SAMU, DE 04 DE JANEIRO DE 2022

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) realizou no dia 21/01/2022 a consulta pública do Termo de
Referência (TR) para contratação de Solução Tecnológica Integrada para o SAMU-BH.

A reunião foi realizada através de videochamada, iniciada às 14:15. Participaram da reunião: Sandra
Mitraud Ruas (ASTIS), Carla Andrea Ribeiro (ASTIS), Marina Arantes (ASTIS), Eliete Guizilini
(ASTIS), Francielen Ferreira Montaldi da Rocha (ASTIS), Hebert Rossi (ASTIS), Salime Cristina Hadad
(ASTIS), Fernanda Miranda (GCOMP), Luiz Cláudio da Silva Barros (PRODABEL), Cesar Luiz
Goncalves de Oliveira (PRODABEL), Fabio R. Carvalho (PRODABEL), Daniel Nathan Rodrigues
(PRODABEL), Henrique Nascimento (PRODABEL), Margareth de Oliveira Rocha (PRODABEL),
Marcus Assis (HEXAGON), Paulo Henrique Barros (VELP) e Vilma Celina da Silva (Claro S.A).

Foi realizada sessão de apresentação dos participantes, seguido das orientações de condução da reunião,
a saber, solicitação de permissão aos participantes para realizar a gravação da sessão (não houve
oposição a esta solicitação); foi orientado que cada participante teria 20 minutos de manifestação; foi
esclarecido que será feito publicação até o dia 31/01/22 das respostas aos questionamentos dos
fornecedores, que foram enviados por e-mail, bem como do registro dessa reunião no site de publicação
do Chamamento Público (CP) disponível no link
(https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/licitacao/chamamento-publico-233-2021) e também no Diário Oficial
do Município.

Foi informado que os questionamentos recebidos via e-mail (cp.smsa@pbh.gov.br) foram respondidos e
o consolidado das respostas foi enviado por e-mail dos inscritos na CP. A análise dos questionamentos e
sugestões das empresas foram avaliados e os ajustes, pertinentes à administração pública, serão feitos no
TR.

A Sra. Sandra (ASTIS) realizou a apresentação do objeto da contratação que contempla: a contratação de
solução integrada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) incluindo a aquisição de
licenças perpétuas de software para atender aos usuários simultâneos e unidades especificadas; serviços
técnicos especializados (STE) de implantação; serviço de sustentação da solução em produção (suporte
técnico e manutenção das licenças; hospedagem da solução; impressoras térmicas; solução de
comunicação híbrida - satélite e celular - incluindo o fornecimento e manutenção de dispositivos móveis
e de transceptores satelitais com todos os componentes eletrônicos e de elétrica). Na apresentação,
também foram descritos: os itens do objeto, os requisitos para a qualificação técnica, os critérios de
avaliação e aceitabilidade, o teste de conformidade, as condições de reprovação, os indicadores dos SLA,
bem como sua aplicação e a proposta global.

Em sequência à apresentação, a participação dos fornecedores foi aberta, considerando 20 minutos de
fala por empresa.

O Sr. Paulo (VELP) expôs que alguns requisitos funcionais (RF) do termo de referência (TR) extrapolam
os RF disponíveis nas soluções do mercado aumentando os custos, dificultando a cotação, aumentando o
desenvolvimento e o prazo de implantação. Segundo ele, a solução da Velp está em vários municípios e a



implantação de seu último cliente durou um mês. Pondera que o risco de alto custo e tempo de
desenvolvimento pode atrasar grandemente o processo. Sugere avaliação das soluções do mercado, para
melhor dosagem da carga de RF que não são nativos nas soluções disponíveis, aprofundando nas opções
que eventualmente as empresas podem sugerir para atender as expectativas. Alerta que após a
precificação poderão surgir dúvidas e questionamentos sobre o nível de desenvolvimento, com maior
risco para o fornecedor e consequentemente maior custo para a contratante. Além disso, ponderou que os
RF que apontam para especificidades do município podem gerar dupla interpretação. Também chamou
atenção para o custo para manter a redundância de Data Center (DC), que já agrega maior custo, embora
seja de alta relevância. No mais, avaliou que o documento foi elaborado com clareza.

A Sra. Sandra (ASTIS) ressaltou que os RF foram definidos a partir das funcionalidades do Sistema 192,
atualmente usado no SAMU-BH e, as expectativas da área técnica são pela modernização e atendimento
às necessidades para solucionar problemas operacionais. Serão avaliados aspectos de custos.

O Sr. Luiz (PRODABEL) indagou ao representante da empresa VEP se a dificuldade apresentada para
atender as exigências de hospedagem são relativas a aspectos de custos ou viabilidade técnica?

O Sr. Paulo (VELP) respondeu que tecnicamente as exigências de alta disponibilidade e redundância de
DC em diferentes localidades não inviabilizam o projeto, contudo o custo é alto. Segundo ele, há que se
avaliar se o custo benefício de dois DC é imprescindível, tendo em vista possíveis dificuldades para o
mercado atender.

O Sr. Marcus (HEXAGON) ponderou que as exigências de hospedagem e alta disponibilidades são
relevantes e possíveis de serem atendidas pelo mercado, contudo, certamente acrescenta maior custo.
Ressaltou que em sua solução apresenta funcionalidades que poderiam ser aderentes aos processo do
Transporte em Saúde o qual foi removido do TR e alertou que isso pode levar ao município a fazer outra
licitação para incorporar o TS com o produto para o SAMU já implantado. Ponderou que as integrações
não devem ser incluídas no percentual de RF. Ressaltou que o município apresenta boa cobertura
telefônica e que seus projetos utilizando satélite é mais voltado para áreas remotas com baixa ou
nenhuma cobertura telefônica. Ponderou que considerando o custo, há que se avaliar o custo benefício
entre a utilização de satélite e duas opções de operadoras para cobertura de dados móveis. Alertou que,
devido aos custos, a exigência da comunicação satelital deve ser retratada no SLA com maior severidade,
garantindo a utilização dessa tecnologia. Informou que, essa exigência não limita a competitividade, a
Hexagon tem parceiros que podem, dentro das regras de consorciamento, atender a demanda da SMSA.
Comentou sobre a exigência da qualificação técnica no quesito experiência, ponderou que 25% pode
representar baixa experiência e alertou da importância de exigir empresas com experiência em SAMU de
grandeza semelhante a do município de BH.

O Sr. Luiz (PRODABEL) ressaltou que o uso de chips adicionais de mais de uma operadora para a
tecnologia 3G, 4G, não apresenta 100% de cobertura, tendo em vista as áreas de sombra do município.
Indagou sobre a visão da Hexagon quanto ao uso de satélite neste contexto.

O Sr. Marcus (HEXAGON) respondeu que, em documentos da Anatel, a cobertura de dados móveis é
geralmente em torno de 99% em BH. Dessa forma, considera que se a PBH considera necessário esse
nível de redundância híbrida é importante considerar os custos, com maior severidade no SLA. O uso de
satélite pode ser indicado em regiões remotas e municípios interioranos.

O Sr. Paulo (VELP) ponderou que em relação à qualificação técnica, a exigência de até 50% não deverá
comprometer a participação dos principais fornecedores. Com relação ao satélite, quando o despacho e
regulação das ocorrências é realizado via dados, ter uma alta disponibilidade de comunicação é
fundamental. O satélite, em conjunto com a rede celular, garantem uma redundância que evita
interrupções, inclusive em casos de queda de energia, falha das operadoras de telefonia e outras



circunstâncias similares. Além disso, ressaltou que, tendo em vista que os municípios do interior que são
regulados por BH que têm menor cobertura telefônica, o uso do satélite é ainda mais importante..

A Sra. Sandra (ASTIS) informou que as ponderações de ambos os fornecedores foram registradas para
análise e possíveis ajustes no TR, inclusive as ponderações sobre os SLA. Com relação a exigência de
comunicação híbrida (dados e satélite), conforme o edital, existe a possibilidade de consórcio que amplia
a concorrência na licitação. Atualmente a central SAMU faz uso de radiocomunicação, contudo,
espera-se atender, a partir da nova solução cotada no TR, a demanda de comunicação ininterrupta em
todo o município inclusive nas áreas de sombra, além dos municípios da região metropolitana regulados
pela central-BH. Com relação ao atestado para a qualificação técnica, foi esclarecido que a exigência é
de 50% de experiência, podendo apresentar soma de atestados, tendo pelo menos um com mínimo de
25% da experiência em uma mesma central de regulação.

A Sra. Fernanda (GCOMP) reforçou que a exigência mínima de 50% é uma regra licitatória.

O Sr. Henrique (PRODABEL) ponderou a importância da redundância de DC para a alta disponibilidade,
e juntamente com a PRODABEL contribuirão na revisão do TR.

O Sr. Luiz (PRODABEL) informou que as exigências de redundância foram baseadas nas
recomendações do Ministério do Planejamento visando atender as demandas da SMSA garantindo o
funcionamento adequado da solução.

A Sra. Vilma (Claro S.A) expôs que sua participação foi como ouvinte e elencou questionamentos ou
poderções.

Foi solicitado a contribuição dos fornecedores para o preenchimento de uma planilha contendo a lista dos
Requisitos funcionais da solução, na qual deverá ser indicando a situação dos requisitos nas soluções das
empresas participantes, podendo ser: nativo, parametrizável ou customizável. Foi pedido o retorno da
planilha preenchida por cada fornecedor até o dia 26/01/22, com envio para o e-mail
cp.smsa@pbh.gov.br. O Sr. Paulo (VELP) sugeriu acrescentar campo para observações sobre os
requisitos e que a planilha retornada pelos fornecedores não seja publicada, essas sugestões foram
acatadas.

Foi reforçado que será feito publicação até o dia 31/01/22 das respostas aos questionamentos dos
fornecedores enviados por e-mail, bem como do registro dessa reunião no site de publicação do
Chamamento Público (CP) disponível no link
(https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/licitacao/chamamento-publico-233-2021) e também no Diário Oficial
do Município.

Sem mais dúvidas ou ponderações por nenhum dos participantes a reunião foi encerrada.

A SMSA agradece a participação de todos e se empenhará para publicar o edital de licitação o mais
breve possível.


