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Respostas aos Questionamentos do Chamamento Público PE
233/2021- Solução Integrada SAMU, de 04 de janeiro de 2022

As respostas estão seguidas dos questionamentos enviados pelos fornecedores

Questionamento 1 - VELP
Item 10 - Localização automática georreferenciada e em tempo real do deslocamento da ambulância até o
local de ocorrência com a exibição gráfica em mapa do município, informando as características da
ambulância, sendo elas: velocidade, status da sirene e giroflex, status da ambulância se ligada ou desligada.

a) A coleta do status da sirene e giroflex insere uma complexidade considerável na
instalação dos equipamentos. Cada modelo funciona de uma forma diferente. Sugerimos
que o status da sirene e giroflex sejam retirados da especificação.

Resposta ao questionamento 1:
A coleta do status da sirene e giroflex constituem uma necessidade importante da SMSA e tem por objetivo
rastrear o deslocamento da ambulância em código 3 quando indicado bem como o acionamento indevido
da sirene e giroflex, atendendo as diretrizes do serviço.

Questionamento 2 - VELP
Utilização de impressora térmica nas ambulâncias.

a) Nenhum dos principais SAMUs do Brasil utilizam impressoras térmicas nas ambulâncias.
Já foram realizados testes e projetos pilotos, porém, o uso do dispositivo não se mostrou
prático para as equipes e, até onde temos conhecimento, o uso foi descontinuado. Uma
alternativa mais simples seria a disponibilização da ficha de atendimento em uma
interface Web que poderia ser consultada e, eventualmente, impressa pelas unidades de
saúde. Sugerimos avaliar essa possibilidade.

Resposta ao questionamento 2:
A utilização de impressoras constitui uma necessidade importante da SMSA e tem por objetivo gerar a
“ficha do atendimento” que compõe o prontuário do paciente e necessita ser assinada pelo profissional que
recebe a vítima na unidade de destino, eliminando, assim, a necessidade de preenchimento manual pela
equipe móvel. Portanto, não basta a disponibilização da ficha em interface web para consulta pelas
unidades de destino.

Questionamento 3 - VELP
O Termo de Aceite Definitivo do Item II é o marco de conclusão deste Item e início do Item III.

a) Sugerimos que o aceite definitivo do item II (implantação) não seja um marco necessário
para inicio do item III (manutenção). O TR é extenso e diversas funcionalidades não são
criticas e dependem de integração e definições que podem atrasar o aceite definitivo.
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Portanto, sugerimos que uma vez que a solução esteja operacional e implantada, seja
iniciado o faturamento do item III.

Resposta ao questionamento 3:
A sugestão foi acatada e o texto será revisado no sentido de especificar as condições mínimas para início do
Item III.

Questionamento 4 - VELP
Em caso de prorrogação do prazo de vigência contratual, os equipamentos fornecidos deverão ser
substituídos sem ônus adicionais à CONTRATANTE, a cada período de 18 (dezoito) meses, contados a partir
da data de emissão da Nota Fiscal dos equipamentos.

a) Sugerimos que esse item se aplique apenas aos smartphones. Transceptores satelitais,
impressoras térmicas e demais equipamentos possuem vida útil superior a 18 meses.

Resposta ao questionamento 4:
A sugestão foi acatada e o texto será revisado no sentido de esclarecer melhor quais são os equipamentos
que deverão ser substituídos a cada 18 meses.

Questionamento 5 - VELP
RNF07 A solução contratada deverá atender os requisitos de Nível de Garantia de Segurança 2- NGS2 para
categoria Assistencial constantes no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde
V. 4.2., onde for aplicável.

a) Sugerimos que esse requisito seja retirado. As regras constantes no manual de
certificação não foram definidas para um ambiente de Central de Regulação do SAMU e
possuem diversos requisitos que comprometem a praticidade e agilidade necessárias para
um atendimento de urgência. O TR possui diversos outros requisitos, como criptografia,
autenticação, etc, que já garantem a segurança da solução.

Resposta ao questionamento 5:
Esse RNF atende a recomendações aplicáveis ao sistema para o SAMU que corroboram e/ou complementam
os demais requisitos de segurança, portanto será mantido, entretanto, o texto será revisado esclarecendo
que sua aplicação deverá se dar nos casos viáveis que tragam benefício à administração.

Questionamento 6 - VELP
RNF08 Possuir um mecanismo de autenticação de acesso ao sistema integrado ao serviço diretório Active
Directory.

a) A solução será hospedada em nuvem, o que aumenta a complexidade para integração
com AD da PBH. Sugerimos que esse requisito seja removido.

Resposta ao questionamento 6:
Atualmente, todos os sistemas da PBH utilizam como padrão o AD ou o serviço de autenticação de acesso
PBH, eliminando a necessidade de cadastro de usuário em cada sistema. Essa integração é muito
importante por questões de segurança uma vez que a gestão de contas centralizada no AD permite a
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aplicação de políticas, inclusão e exclusão de usuários em um único local. Dessa forma, o RNF será mantido.

Questionamento 7 - VELP
RNF09 O sistema deverá permitir o uso de Certificados Digitais ICP- Brasil, gerados por qualquer Autoridade
Certificadora – AC homologadas pela ICP- Brasil.

a) Sugerimos que esse requisito seja removido ou que seja detalhado como os certificados
digitais serão utilizados.

Resposta ao questionamento 7:
A utilização dos Certificados ICP- Brasil na PBH visa atender as exigências legais como por exemplo, para
prescrição médica e de dentistas. Sempre que a funcionalidade exigir assinatura, o sistema deverá atender
esse RF. Dessa forma, o RNF será mantido.

Questionamento 8 - VELP
A penalidade será de 20% do valor mensal a ser pago pela Contratante referente ao Item I, caso o IDHS seja
inferior ao valor de 99,982%, contabilizados a cada mês. O não cumprimento deste SLA, observado todos os
itens descritos neste Termo de Referência, incidirá sobre 33% do valor da mensalidade referente ao item II
do objeto do contrato.

a) O índice de disponibilidade exigido e o percentual de multa referente ao descumprimento
do SLA estão muito altos. Sugerimos rever o SLA e a penalidade.

Resposta ao questionamento 8:
Quanto aos valores exigidos: o indicador IDHS incidirá sobre valor mensal do item III do objeto e não item II
(esse item será revisado no documento). Com relação ao indicador IDHS o valor foi definido com base nas
recomendações do Ministério do Planejamento do Governo Federal para sistemas críticos. Quanto ao valor
da penalidade (20% do valor mensal sobre o item III) será analisado.

Questionamento 9 - VELP
Esta infraestrutura deverá ser composta de, no mínimo, 2 (dois) Data Centers (produção e contingência)
interligados e em locais distintos, sendo todos em território nacional.

a) O TR já exige um SLA extremamente alto. Sugerimos que esse item seja retirado do TR.

Resposta ao questionamento 9:
A exigência de redundância no DC foi baseada nas recomendações do Ministério do Planejamento do
Governo Federal para sistemas críticos.

Questionamento 10 - VELP
5.1.9. A solução deverá fazer uso de Content Delivery Network (CDN) a ser fornecido pela CONTRATADA.

a) Entendemos que o uso de CDN não se aplica ao escopo e sugerimos que o requisito seja
retirado.

Resposta ao questionamento 10:
Entendemos que o CDN pode agregar desempenho, economia de banda e processamento. Entretanto,
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como a contratação será como serviço e o ônus será da Contratada, estamos de acordo com a retirada deste
item.

Questionamento 11 - VELP
Execução de Macroprocessos (TDC - PROC) e Requisitos Funcionais (TDC - RFU).

a) Muitos requisitos detalhados no anexo A estão confusos e podem ter mais de uma
interpretação. Alguns itens, como os referentes a integração, não são passiveis de
demonstração durante o processo licitatório. Sugerimos que seja feita uma revisão
completa no Anexo A para deixar a demonstração mais direta, menos susceptível a
interpretações, e também eliminar os itens onde a demonstração não é aplicável. A não
revisão do anexo A irá comprometer o processo, deixando margem para discussões entre
os licitantes com grande potencial para travar a conclusão da contratação.

b) Sugerimos que alguns itens críticos, como a comunicação satelital, sejam definidos como
obrigatórios para demonstração e outros itens não críticos, como integrações com
sistemas da PBH, sejam removidos da planilha de demonstração.

Resposta ao questionamento 11:
O texto será revisado, incluindo a identificação dos RF que não entrarão no sorteio do TDC. Quanto à
comunicação satelital, para o teste de conformidade não é crítico do ponto de vista de demonstração,
porém é determinante para a implantação da solução.

Questionamento 1 - HEXAGON
No item 1.1, página 19, é descrito que a solução deverá contemplar: “I. Licenças perpétuas da solução
para atender aos usuários simultâneos e unidades especificadas. II. Serviços Técnicos Especializados de
implantação para cobrir o escopo descrito no Quadro 1 - Escopo e Volumetria do Projeto...” – grifos nossos
– e nas páginas 20 e 21 do documento, QUADRO 1 – Anexo I: Escopo e volumetria do projeto, é definido o
número de 230  usuários simultâneos, como ilustrado na figura abaixo:

Figura 1. Extração de informações do QUADRO 1- Escopo e volumetria do Projeto (p.21). Número de
usuários  simultâneos.

Neste contexto, para fins de formulação de estimativa comercial e arquitetura técnica de sistemas,
necessitamos saber a quantidade de posições simultâneas, ou seja quantidade de usuários que utilizarão
concomitantemente a solução nos distintos perfis:

• Atendimento pelo teledigifonista de uma ligação para o 192
• Regulador Primário
• Regulador secundário
• Controlador de frota (Empenho de ambulância)
• Unidade de Atendimento em Campo (Equipes de atendimento em Ambulâncias e  Unidades Móveis)
• Unidades de atendimento de Saúde (hospitais, UBS, UPAs...)
• Outros perfis (Por favor, definir quais requisitos deverão atender e quantidade de posições

simultâneas).
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Resposta ao questionamento 1:
Em processos licitatórios é mandatória a padronização dos itens de precificação a fim de se garantir a
comparação.

Questionamento 2 - HEXAGON
Ainda referente aos quantitativos / volumetria do projeto, é descrito nos itens 8.3.3. e 8.3.4, páginas 29 e
30 do documento, que: “Solução de comunicação disponível operando de forma satisfatória com todos
seus componentes para o escopo e a volumetria descrita no Quadro 1 – Escopo e Volumetria do Projeto
durante 42 meses” e “Os equipamentos de comunicação devem ser suficientes para todos os veículos
conforme volumetria indicada no Quadro 1 - Escopo e Volumetria do Projeto, sendo que para dispositivos
móveis é necessário fornecer à CONTRATANTE um quantitativo de 15 dispositivos para atender as
necessidades das equipes das centrais e uso emergencial.” – grifos nossos. Neste contexto, solicitamos
que sejam apontados a quantidade total de dispositivos e usuários da solução móvel e comunicação
hibrida, indicando se os 15 usuários apontados estão contemplados nas posições informadas no quadro 1-
Escopo e Volumetria do Projeto, ou se deverão ser acrescidas para a estimativa de  custos.

Resposta ao questionamento 2:
Estão previstos 28 dispositivos móveis embarcados nas ambulâncias e 15 dispositivos extras para fins de
reserva técnica, que ficarão na central de regulação, para substituição de equipamentos nas ambulâncias
ou necessidades eventuais de acesso ao sistema via dispositivo móvel na central. Esta reserva técnica de 15
dispositivos móveis não representa consumo de licenças para além das 230 previstas no quadro de
volumetria.

Questionamento 3 - HEXAGON
No documento, página 57, onde se lê: “O sistema deve georreferenciar as coordenadas geográficas
referentes ao local de atendimento e exibir em mapa acessível ao controlador de frota.”, grifo nosso,
entendemos que essa localização deverá ser recebida da Integração com serviço SGT-Loc previsto na
resolução 627 da ANATEL, Art. 19, visando a diminuição dos tempos de resposta e maior precisão dos
dados dada a obsolecência das bases cartográficas e eixos viários por conta da dinâmica de crescimento
urbano e alterações nas  estruturas viárias e pontos de interesse. Está correto nosso entendimento?

Resposta ao questionamento 3:
A CONTRATADA deverá atender aos requisitos, independentemente das tecnologias usadas pelo
fornecedor, desde que não contrariadas as regras de boas práticas adotadas pela PBH.

Questionamento 4 - HEXAGON
No documento, página 57, onde se lê: “O sistema deve georreferenciar as coordenadas geográficas
referentes ao local de atendimento e exibir em mapa acessível ao controlador de frota.”, grifo nosso,
entendemos que o além do controlador de frota, o usuário teledigifonista deverá ter em sua interface um
mapa georreferenciado integrado, que permita a localização do local do fato através da indicação total ou
parcial do nome da rua e altura numérica, com suporte a variação fonética, indicação de cruzamento de
duas vias, indicação de um ponto de referência previamente cadastrado (como um shopping, escola,
hospital, etc.), ou indicação do local diretamente no mapa georreferenciado, visando registrar o evento
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com maior acurácia, diminuindo os erros humanos por problemas na base cadastral de endereços. Está
correto nosso  entendimento?

Resposta ao questionamento 4:
A sugestão será analisada do ponto de vista operacional, bem como as vantagens para o processo.

Questionamento 5 - HEXAGON
No documento, página 71, onde se lê: “5.1.6. O ambiente onde serão armazenados os dados deverá ser
auditado e/ou certificado por empresa de auditoria/certificação independente. A Contratante poderá
solicitar a qualquer momento os relatórios que deverão atestar a adoção das melhores práticas de
segurança da informação atendendo à família de normas NBR 27000 (27001, 27002, etc.) e ISO/IEC
27000”, grifo nosso. Nosso entendimento é que a certificação deverá ser estendida não somente para o
ambiente onde serão armazenados os dados, mas também para a solução de software utilizada, sobre
risco de quebra de sigilo de informação sensível e confidencial manipulada pelos operadores do SAMU,
uma vez que a  solução deverá ser acessível via internet. Está correto nosso entendimento?

Resposta ao questionamento 5:
Entendemos, que a certificação exigida é importante para o ambiente de hospedagem e armazenamento
da solução.

Questionamento 6 - HEXAGON
No documento, página 7, onde se lê: “10.7. 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 do módulo SAMU – ANEXO A do Projeto Básico (ANEXO I)”. No
entanto, uma leitura dos requisitos explicitados no Anexo A do Projeto Básico, indica que uma série de
itens fazem parte de um escopo de Integrações, os quais somente serão possíveis durante os tempos de
projeto, conforme descrito  no QUADRO 2 – Anexo I (p.34) que trata do cronograma do projeto.
Neste contexto, solicitamos a revisão e retirada de itens que envolvam integrações com sistemas legados e
proprietários da PBH, Prodabel e SAMU-BH, visando a isonomia do  processo.
Segue lista dos itens:
RFS058 Cadastro - O sistema deve permitir integração com o sistema SolMaker MANAGER da empresa
Método, ou seu substituto para vincular o registro das chamadas telefônicas às ocorrências
correspondentes, permitindo o acesso das  gravações via sistema.
RFS063 Comunicação - O sistema deve permitir integração com o sistema SolMaker MANAGER da empresa
Método, ou seu substituto para vincular as gravações de todas as comunicações feitas por rádio, associando
cada comunicação gravada à ocorrência  correspondente, permitindo o acesso das gravações via sistema.
RFS088 Integração - O sistema deve permitir exportar informações das ocorrências atendidas pela central do
SAMU para o Sistema de Gestão de Ocorrências do COP BH.
RFS089 Integração - O sistema deve permitir importar informações do Sistema de Gestão de Ocorrências do
COP-BH para o sistema do SAMU.
RFS090 Integração - O sistema deve permitir importar informações do cadastro dos profissionais da SMSA a
partir do SIGBASES, permitindo a complementação de outros dados referentes à função do profissional no
SAMU.
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RFS091 Integração - O sistema deve permitir realizar o cadastro de profissional com integração assíncrona
com o SIGBASES inoperante.
RFS092 Integração - O sistema deve permitir importar dados cadastrais das ambulâncias a partir do
SIGBASES, permitindo a complementação de outros dados  referentes à gestão de frota do SAMU.
RFS093 Integração - O sistema deve permitir importar dados de procedimentos a partir do SIGBASES,
permitindo a complementação de outros dados referentes aos  procedimentos utilizados no SAMU.
RFS095 Integração - O sistema deve permitir integração com o SIGBASES, permitindo trazer dados do
cadastro de usuários e sua edição no sistema local.
RFS096 Integração - O sistema deve gerar alertas diante de falhas nas integrações. O sistema deve permitir
parametrizar o envio dos alertas para perfis específicos.
RFS097 Interface das unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir aos serviços de
prontoatendimento (UPA e Hospitais) manter (incluir, alterar, excluir) a composição da equipe de
urgência/emergência (nº de profissionais por especialidade e seu status - disponível ou ausente) por meio
de digitação ou integração (WebService). A situação das equipes atualizada ao longo do dia deve ser exibida
para a central de  regulação e a CINT (Central de regulação de leitos).
RFS098 Interface das unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir aos serviços de
prontoatendimento (UPA e Hospitais) manter (incluir, alterar, excluir) o quadro de leitos de
urgência/emergência e o seu status (ocupado ou vago) por meio de digitação ou integração (WebService). A
situação dos leitos deve ser atualizada ao longo do dia e devem ser exibidas para a central de regulação e a
CINT (Central de  regulação de leitos).
RFS099 Interface das unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir aos serviços de
prontoatendimento (UPA e Hospitais) manter informação sobre situações adversas que possam impactar na
capacidade de atendimento (RX inoperante, sem vaga de CTI, sem vaga em sala de observação, etc.). O
sistema deve exibir as  informações para a central de regulação e a CINT (Central de regulação de leitos).
RFS100 Interface das unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir à central gerenciar os
dados de vagas nas unidades de UPA e Hospitais, a partir do registro na Interface das unidades hospitalares
feito pelas unidades com informações das vagas de leitos, exibindo novo status de vagas sempre que uma
vaga for ocupada  e/ou sempre que o leito estiver disponível e pronto para receber o usuário do serviço.
RFS101 Interface das unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir a exibição da situação
atual das vagas de pronto-atendimento e as especialidades dos médicos plantonistas no
pronto-atendimento registradas pelas unidades hospitalares na  Interface das unidades hospitalares.
RFS102 Interface das unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir o registro na Interface
das unidades hospitalares das adversidades hospitalares, tais como: registro de impedimentos ou
dificuldades para o atendimento ao paciente a ser encaminhado para o hospital. RFS103 Interface das
unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir a Central registrar as informações
referentes às equipes e leitos dos serviços de urgência/emergência (UPA e hospitais) por meio de digitação
ou integração (webservice), em caso de contingência, quando as unidades apresentarem impossibilidade
de atualização dos dados.
RFS105 Interface das unidades hospitalares - grade de leitos O sistema deve permitir a exibição de todas as
informações registradas na Interface das unidades hospitalares para a central e para perfis definidos pela
SMSA.
Visando a isonomia do processo, entendemos que tais itens devam ser retirados da prova de conceito da
solução. Está correto nosso entendimento?
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Resposta ao questionamento 6:
Será feita revisão do texto para indicar os RF que não serão considerados para o TDC e para a contabilização
do parâmetro de qualificação técnica.

Questionamento 7 - HEXAGON
Na página 20 do documento, item 2 ESCOPO DO PROJETO, é informado que; “ As UPA farão solicitação de
transferência de cidadãos para unidades hospitalares de referência para pronto atendimento. Estas
unidades hospitalares de referência também serão usuárias do sistema para atualizar diariamente as
condições operacionais de atendimento (leitos de urgência disponíveis, composição das equipes, situação de
equipamentos e outros recursos que podem impactar na capacidade de atendimento).”
Uma vez que que as unidades hospitalares solicitam a alocação de ambulância do SAMU-BH para efetuar
transferência de cidadãos da unidade para hospital de referência para pronto atendimento, entendemos
que dentre das funções de despacho do sistema deve haver a opção de despacho programado de
ambulâncias de forma a melhor gerir a alocação dos recursos emergenciais do SAMU e que para isso, além
da programação do despacho o sistema também demonstrasse a programação das transferências em um
Diagrama de Gannt para facilitar a visualização, compreensão e decisão do profissional que irá definir esses
despachos programados. Não concordam que diante do exposto acima seria imprescindível tal
funcionalidade?

Resposta ao questionamento 7:
Não estão previstos agendamentos programados de ambulâncias do SAMU, assim não entendemos que seja
relevante uma funcionalidade para tanto, contudo, não ficou claro se a funcionalidade descrita se aplica a
visualização gráfica de determinadas solicitações, sendo necessário mais esclarecimentos.

Questionamento 8 - HEXAGON
Ainda página 20 do documento, item 2 ESCOPO DO PROJETO, é informado que;

“As ambulâncias da região metropolitana que são reguladas pela SMSA, a princípio, não
terão os equipamentos embarcados e nem acesso direto à solução. A comunicação entre a
Central de Regulação do SAMU e estas equipes será via rádio e os dados serão registrados
no sistema pela Central de BH, como é feito atualmente. Futuramente, caso haja o consumo
do Item VI do objeto, as equipes móveis do interior seguirão o mesmo processo das equipes
de BH com uso da solução em sua integridade.”

Diante do exposta acima, fica a dúvida sobre a real necessidade de adquirir um sistema de
comunicação híbrida (Satélite e Celular), visto que a região metropolitana terá toda sua
comunicação via rádio e sabendo que a cobertura Belo Horizonte possui 99,6% de sua área (km²),
conforme pode ser consultado no portal da Anatel -
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/meu-municipio/cobertura-movel, compreendemos de
que a redundância poderia ser feita, por meio do uso de chips de operadoras diferentes no
Smartphone, desta forma poupando orçamento público, uma vez que os custo da cobertura
satelital é muitíssimo mais elevado do que a comunicação 4G.
Caso a exigência fosse atender a área metropolitana, reparem na imagem abaixo, também retirada
do portal acima, de que a cobertura também é excelente, com cobertura celular média superior a
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87%.

Figura 1 - Imagem Portal Anatel

Por fim, também relembramos de que há uma expectativa do Governo e do setor de comunicação de que
o 5G já estará implementado nas capitais a partir de Julho de 2022, conforme pode ser visto nos portais
abaixo.
https://www.cnnbrasil.com.br/business/implementacao-sera-gradual-mas-capitais-devem-ter
5g-em-2022-diz-especialista/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-02/tecnologia-5g-estara-disponivel-em
todas-capitais-ate-julho-de-2022
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/11/05/quando-o-5g-chega-a-minha-cidade-veja
os-proximos-passos-da-tecnologia.ghtml
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/5g-no-brasil-implantacao-2022/

Diante de todo o exposto, sugerimos uma reavaliação da real necessidade de utilização de recursos
públicos para a contratação de comunicação satelital, uma vez de que a cobertura atual já é excelente e
existem formas mais interessantes de prover tal  redundância, além do breve advento do 5G. Concordam?
Não concordando, recomendamos uma revisão drástica nas multas aplicadas ao não cumprimento do SLA
de comunicação, uma vez que a administração estará arcando com os elevados custos de cobertura
satelital, compreendemos de que as multas deveriam ser multiplicadas pelo período no qual a
comunicação foi falha e não somente o valor fixo de 33% do valor da mensalidade, mas podendo chegar a
sua totalidade de acordo com a repetição de casos de indisponibilidade. Do contrário, mais uma vez não
se justifica os custos da comunicação satelital, uma vez que ele não atende ao SLA.
Além disso reparem que há todo um detalhamento de multa e SLAs no Anexo III para vários itens dos
serviços, como disponibilidade da Hospedagem, Suporte Técnico, Satisfação de Treinamento, Indicador de
Defeito nos Software dentro outros, mas curiosamente não há tal detalhamento para medição do
atendimento relativo a comunicação híbrida.

Resposta ao questionamento 8:
Não foi previsto SLA para comunicação pois a redundância de tecnologias (4G e satélite) garante a
manutenção sem interrupção da comunicação. Vale ressaltar que o acionamento do pacote de comunicação
satelital é sobre demanda, ou seja, apenas ocorrerá nas áreas sem cobertura do 4G (“sombra”).
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Questionamento 9 - HEXAGON
Na página 24 item 5. O documento detalha as interfaces e interoperabilidade com outros produtos. Uma
vez que o próprio edital já exige que o sistema de atendimento e despacho se integre com outras
tecnologias, não seria interessante quebrar o projeto em dois lotes, um dedicado aos itens de software e
outro para a parte de comunicação? Entendemos que não haveria prejuízo ao projeto, uma vez que a
interoperabilidade continuaria sendo exigida, e traria uma maior concorrência comercial ao edital, onde
cada empresa poderia focar aonde é especialista, diminuindo a necessidade de formação de consórcios e
subcontratações.

Resposta ao questionamento 9:
Avaliamos que a divisão em lotes representa uma complexidade maior de gestão para o projeto sem agregar
benefícios para o poder público. Ressaltamos que o Edital já contempla a possibilidade de consórcio e
subcontratação o que pode ser empregado nas situações que estiverem fora da especialização da
CONTRATADA.

Questionamento 10 - HEXAGON
No item 8.6.1 Limite do Projeto, página 33 é informado que;

Uma vez que suporte técnico residente não é exigido, compreendemos ser inviável a solicitação de
cumprimento do prazo máximo de 1 dia útil, a partir do recebimento da ordem de serviço, para estar em
condição de instalar equipamentos em veículos incrementais. Além da óbvia necessidade de ter um
profissional 100% dedicado ao projeto para cumprir esse prazo e obviamente alocado em Belo Horizonte,
condições que caracterizam um profissional técnico residente, ainda exigiria possuir estoque de
equipamentos para garantir o atendimento máximo ao incremento total proposto, certamente
encarecendo o projeto para a prefeitura (uma vez que estoque está disponível) e sem nenhuma garantia ou
compromisso de uso. Sugerimos revisão total do item.

Resposta ao questionamento 10:
O texto será revisado para melhor esclarecimento deste ponto: o escopo não inclui a contratação de um
suporte técnico residente na Central do SAMU ou qualquer unidade para fins de suporte ao usuário no uso
do sistema. Quanto ao tempo de atendimento de incremento não é possível estendê-lo dado que o SAMU é
um serviço de saúde crítico.
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