
 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Referência: Concorrência nº 002/2008 
Assunto: Esclarecimentos Licitantes e Resposta CDL– Março/2009  
 
 
a) Está previsto o acolhimento de propostas de empresas consorciadas? 
 
Resposta: Não. Não foi prevista no Edital esta possibilidade. 
 
 
b) Os sistemas de gestão hospitalar desenvolvidos no ambiente desktop e que estão em fase de migração 
de tecnologia pelas empresas licitantes não serão aceitos? O Estado irá desperdiçar o conhecimento e 
expertise dessas empresas? Poderia haver uma espécie de Termo de Aceitação onde houvesse o 
compromisso expresso da entrega final do aplicativo de gestão hospitalar estar, integralmente, na versão 
WEB? 
 
Resposta: A Comissão de Licitação poderá aceitar, provisoriamente, a apresentação da versão DESKTOP. 
Deverão, entretanto, ser observados em particular as Cláusulas: b), c), d), e) e g) do subitem 2.1 do Termo 
de Referência (TR) e Cláusulas: a), b), c), d), e) e f) do subitem 2.1.1 do TR, em termos de arquitetura 
tecnológica, as funcionalidades relacionadas no subitem 2.5.1 do TR e os requisitos de performance do 
subitem 2.5.2 do TR. Devem ser observados, também, entre outros itens adicionais do Edital e seus 
correspondentes Anexos, os Critérios de Técnica Pontuáveis (item 2 do Anexo III), o subitem 6.5 – 
Qualificação Técnica - e o subitem 8.11.2, do Edital. 
 
Poderá ser aceita provisoriamente, a critério da Comissão de Licitação e da Equipe Técnica um Sistema de 
Gestão Hospitalar que, eventualmente, não tenha todos as suas funcionalidades com arquitetura 
tecnológica em web/3 camadas. Para tal, deverão ser atendidos os demais itens do Edital e firmado 
compromisso pela empresa, sob pena das devidas sanções legais, em complementar até 06 (seis) meses, a 
versão inicialmente implantada para o funcionamento completo em ambiente web/3 camadas; inclusive para 
permitir o atendimento do subitem 2.3 -Descrição de Serviço - do TR. 
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 1) Serão aceitas propostas oriundas da formação de consórcios entre empresas? 

 
Resposta: Não. Não foi prevista no Edital esta possibilidade. 
 
 2) Somos proprietários de solução para a Gestão das Informações Hospitalares que no entanto, 

encontra-se desenvolvida, e em total estabilidade, no ambiente desktop. Poderá essa Comissão de 
Licitação aceitar, provisoriamente, a apresentação de nossa solução desktop, com o compromisso firmado 
desta empresa, sob pena das devidas sanções legais, em entregar até o fim do contrato (12 – doze), uma 
nova versão WEB? 
 
Resposta: A Comissão de Licitação poderá aceitar, provisoriamente, a apresentação da versão DESKTOP. 
Deverão, entretanto, ser observados em particular as Cláusulas: b), c), d), e) e g) do subitem 2.1 do Termo 
de Referência (TR) e Cláusulas: a), b), c), d), e) e f) do subitem 2.1.1 do TR, em termos de arquitetura 
tecnológica, as funcionalidades relacionadas no subitem 2.5.1 do TR e os requisitos de performance do 
subitem 2.5.2 do TR. Devem ser observados, também, entre outros itens adicionais do Edital e seus 
correspondentes Anexos, os Critérios de Técnica Pontuáveis (item 2 do Anexo III), o subitem 6.5 – 
Qualificação Técnica - e o subitem 8.11.2, do Edital. 
 
Poderá ser aceita provisoriamente, a critério da Comissão de Licitação e da Equipe Técnica um Sistema de 
Gestão Hospitalar que, eventualmente, não tenha todos as suas funcionalidades com arquitetura 
tecnológica em web/3 camadas. Para tal, deverão ser atendidos os demais itens do Edital e firmado 
compromisso pela empresa, sob pena das devidas sanções legais, em complementar até 06 (seis) meses, 
a versão inicialmente implantada para o funcionamento completo em ambiente web/3 camadas; inclusive 
para permitir o atendimento do subitem 2.3 -Descrição de Serviço - do TR. 



 

 3) Não entendemos as funcionalidades solicitadas e esperadas especificamente para PACS e RIS na 
avaliação técnica, pois parece haver erro nas referidas especificações. 
 
Resposta: Com relação às cláusulas g) e h) do subitem 2.5.1 – Funcionalidades - do TR, cabe esclarecer: 
Deverá estar disponível no Sistema de Gestão Hospitalar, funcionalidades de PACS (“Picture Archiving and 
Communication Systems”) de forma a permitir o processamento e armazenamento das imagens em 
Servidores de imagens distribuídos, com a captura automática por meio do protocolo DICOM, integrada 
com as funcionalidades que permitam a emissão de laudos de radiologia e de outros exames de imagens, 
controle de exames e de filmes, a partir da disponibilização dos exames de imagens (RIS-“Radiology 
Information System”). 
 
O objetivo é integrar funcionalidades de PACS e RIS para permitir disponibilização de imagens e de laudos 
à distância, via Intranet ou Internet, através do prontuário eletrônico, visando à implementação de iniciativas 
de telesaúde, na SESDEC, como discriminado nas referidas subcláusulas g) e h) do subitem 2.5.1. 
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* será aceita a apresentação da versão DESKTOP para fins de pontuação? 
 
Resposta: A Comissão de Licitação poderá aceitar, provisoriamente, a apresentação da versão DESKTOP. 
Deverão, entretanto, ser observados em particular as Cláusulas: b), c), d), e) e g) do subitem 2.1 do Termo 
de Referência (TR) e Cláusulas: a), b), c), d), e) e f) do subitem 2.1.1 do TR, em termos de arquitetura 
tecnológica. 
As funcionalidades relacionadas no subitem 2.5.1 do TR e os requisitos de performance do subitem 2.5.2 do 
TR. Devem ser observados, também, entre outros itens adicionais do Edital e seus correspondentes 
Anexos, os Critérios de Técnica Pontuáveis (item 2 do Anexo III), o subitem 6.5 – Qualificação Técnica - e o 
subitem 8.11.2, do Edital. 
 
* será aceita declaração da empresa se comprometendo a entregar a versão WEB e realizar a 
migração das versões no prazo máximo de 12 (doze) meses?*ou, poderá a Comissão de Licitação 
estabelecer um novo anexo ao Edital com o texto padrão a ser assinado pela(s) empresa(s) que se 
enquadrar (em) nesta situação? 
 
Resposta: Poderá ser aceita provisoriamente, a critério da Comissão de Licitação e da Equipe Técnica um 
Sistema de Gestão Hospitalar que, eventualmente, não tenha todos as suas funcionalidades com 
arquitetura tecnológica em web/3 camadas. Para tal, deverão ser atendidos os demais itens do Edital e 
firmado compromisso pela empresa, sob pena das devidas sanções legais, em complementar até 06 (seis) 
meses, a versão inicialmente implantada para o funcionamento completo em ambiente web/3 camadas; 
inclusive para permitir o atendimento do subitem 2.3 -Descrição de Serviço - do Termo de Referência. 
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1) Devida à complexidade dos sistemas ofertados, durante a sessão de avaliação da pontuação técnica, 
podemos considerar que a apresentação dos sistemas será realizada pelos respectivos oradores de cada 
uma das empresas licitantes? Pode ser mais de um orador (são vários negócios/sistemas a serem 
apresentados)? 
 
Resposta: Sim. 
 
2) Haverá agendamento para as apresentações? Qual será o critério para definição do agendamento? 
 
Resposta: Sim. A Comissão de Licitação estabelecerá o agendamento, após o término do da verificação do 
envelope “A”. 
 



 

3) A apresentação dos sistemas pode ser feita em notebook (sistema desktop)? 
 
Resposta: A Comissão de Licitação poderá aceitar, provisoriamente, a apresentação da versão DESKTOP. 
Deverão, entretanto, ser observados em particular as Cláusulas: b), c), d), e) e g) do subitem 2.1 do Termo 
de Referência (TR) e Cláusulas: a), b), c), d), e) e f) do subitem 2.1.1 do TR, em termos de arquitetura 
tecnológica. 
As funcionalidades relacionadas no subitem 2.5.1 do TR e os requisitos de performance do subitem 2.5.2 do 
TR. Devem ser observados, também, entre outros itens adicionais do Edital e seus correspondentes 
Anexos, os Critérios de Técnica Pontuáveis (item 2 do Anexo III), o subitem 6.5 – Qualificação Técnica - e o 
subitem 8.11.2, do Edital. 
 
Poderá ser aceita provisoriamente, a critério da Comissão de Licitação e da Equipe Técnica um Sistema de 
Gestão Hospitalar que, eventualmente, não tenha todos as suas funcionalidades com arquitetura 
tecnológica em web/3 camadas. Para tal, deverão ser atendidos os demais itens do Edital e firmado 
compromisso pela empresa, sob pena das devidas sanções legais, em complementar até 06 (seis) meses, 
a versão inicialmente implantada para o funcionamento completo em ambiente web/3 camadas; inclusive 
para permitir o atendimento do subitem 2.3 -Descrição de Serviço - do Termo de Referência. 
 
4) Serão considerados os pontos para as empresas que estão comprovadamente com mais de 50% de 
progresso no processo de Certificação ISO/9001:2000, CMMi, MPS.BR? 
 
Resposta: Sim. A critério da decisão final pela Comissão de Licitação e da Equipe Técnica. 
 
5) Solicitamos confirmar a redação dos itens pontuáveis referentes a PACS e RIS, pois parece ter havido 
inversão de funcionalidades entre estes dois. 
 
Resposta: Com relação às cláusulas g) e h) do subitem 2.5.1 – Funcionalidades - do TR, cabe esclarecer: 
Deverá estar disponível no Sistema de Gestão Hospitalar, funcionalidades de PACS (“Picture Archiving and 
Communication Systems”) de forma a permitir o processamento e armazenamento das imagens em 
Servidores de imagens distribuídos, com a captura automática por meio do protocolo DICOM, integrada 
com as funcionalidades que permitam a emissão de laudos de radiologia e de outros exames de imagens, 
controle de exames e de filmes, a partir da disponibilização dos exames de imagens (RIS-“Radiology 
Information System”). 
 
O objetivo é integrar funcionalidades de PACS e RIS para permitir disponibilização de imagens e de laudos 
à distância, via Intranet ou Internet, através do prontuário eletrônico, visando à implementação de iniciativas 
de telesaúde, na SESDEC, como discriminado nas referidas subcláusulas g) e h) do subitem 2.5.1. 
 


