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ERRATA N° 001 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 427/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175.615/2021 – EMSERH 

 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 570, datada e publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão em 09 de novembro de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, informa aos interessados em participar da licitação em referência, objetivando  a 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de SISTEMA DE GESTÃO 
HOSPITALAR (SGH) para todas as unidades de saúde administradas pela EMSERH, 
bem como os serviços técnicos especializados de implantação, treinamentos, manutenção 
preventiva, corretiva e evolutiva e suporte técnico, serviço de hospedagem e administração em 
nuvem, incluindo banco de dados, as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 427/2021 – CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175.615/2021 - EMSERH 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
5. DAS DESCRIÇÕES DOS REQUISITOS, FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES E 

CARACTERISTICAS DO SISTEMA 

5.1. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS: 
5.1.1. Pré-Requisitos da Solução 

 Possuir interface Web para acesso a todas suas funcionalidades assistenciais; 
 A solução deve possuir arquitetura multicamadas e tecnologia web para 
funcionalidades assistenciais e administrativas, contemplando agendamento e gestão de leitos, 
que necessitem acesso externo a instituição por profissionais registrados e outras instituições; 
 A solução para chamada de senha deve prever: 
 Funcionalidade para exibição de senha em equipamentos de TV com sinal 
sonoro; 
 Exibição de 2 ou mais informações em uma mesma tela, podendo mostrar em 
parte da tela (50%) vídeos institucionais e/ou sinal de TV (cable TV ou TV aberta) e na outra 
parte (50%) senha de chamada de pacientes; 
 Atender as particularidades de cada setor instalado, descrevendo, além do nº da 
senha, o nº da sala/consultório, box ou setor onde o paciente deve se dirigir; 
 Acionamento via micro, sem necessidade de teclado ou hardware específico para 
a ação; 
 Parametrizações de:  
 Filas; 
 Serviços; 
 Órgãos; 
 Prioridades; 
 Pontos de atendimento; 
 Pontos de recepção; 
 Impressoras de senha; 
 Painéis em TV. 
 Relatórios gerenciais dos atendimentos; 
 Entrega de senha por totem e/ou ponto de recepção. 
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 Banco de Dados único, garantindo a unicidade da informação; 
 A solução deve ser customizável e parametrizável para respeitar os processos 
utilizados pela Área de Saúde; 
 A solução deve funcionar perfeitamente em servidores de arquitetura open ou 
Risc utilizando sistemas operacionais Windows, Linux ou Unix certificados pelo fabricante de 
hardware para ambientes de alta disponibilidade; 
 A solução deve permitir o uso do LDAP e AD para a autenticação/autorização do 
sistema; 
 A solução deve permitir a integração com os sistemas legados que não puderem 
ser migrados para a solução adquirida, por decisão dos gestores da área de saúde e TI.  
 A solução deve ser modular e possibilitar a integração entre diferentes 
departamentos da instituição num único sistema integrado, para facilitar a comunicação; 
 A solução deve permitir escalabilidade; 
 A solução deverá apresentar-se totalmente em português, como escrito no Brasil. 
 Além das estações de trabalho comum, deve permitir o acesso também por meio 
de assistentes pessoais digitais através de aplicações nativas para cada hardware mobile 
(PDA´s, Tablets e Smartphones), permitindo maior mobilidade aos profissionais de saúde; 
 A solução deve permitir que a implantação seja gradual, através de cronograma 
e planejamento, mantendo os sistemas atuais ativos até que toda a solução tenha sido 
implantada em todas as Unidades do Hospital; 
 A solução deve estabelecer a política de controle de acesso através de definição 
de perfis e/ou grupos, baseados nos diferentes papéis do Hospital e permitir que um mesmo 
usuário possa ter mais de um papel com diferentes permissões de uso, garantindo sigilo no 
acesso às informações do prontuário eletrônico; 
 A solução deverá possibilitar o credenciamento dos operadores pelo 
administrador do sistema, que pode enquadrá-lo em um ou mais perfis de acesso; 
 O sistema deve registrar todas as tentativas de acesso, sejam elas com ou sem 
sucesso; 
 A solução deve permitir a integração com outros sistemas utilizando protocolos 
comuns ao negócio, como o HL7, IHE, etc.; 
 A solução deve possuir capacidade de integração e Interoperabilidade baseada 
em Arquitetura SOA (Arquitetura Orientada a Serviços); 
 A proposta deve conter indicação de arquitetura recomendada para o 
funcionamento da solução; 
 A solução deverá controlar o acesso e fornecer rastreabilidade completa das 
ações dos profissionais utilizando o sistema através de senha ou certificação digital e gravação 
de log de todas as operações realizadas; 
 A solução deve apresentar capacidade de pesquisa e manipulação de dados em 
múltiplas perspectivas, para análises das informações relevantes às tomadas de decisão; 
 A solução deve ser capaz de coletar informações em fontes externas ao sistema, 
como outros bancos de dados ou mesmo arquivos; 
 A solução deve apresentar capacidade para coletar, organizar, analisar, 
compartilhar e monitorar informações de suporte à gestão de negócio; 
 A solução deve permitir exportar os dados e gráficos apresentados nos relatórios 
nos formatos PDF, Microsoft Excel e arquivos texto; 
 A solução deve permitir exportar planilhas para atender as necessidades de 
prestação de contas da Área de Saúde, em nível federal e estadual gerando minimamente 
informações, por exemplo, para os seguintes sistemas: 
 Sistema de Autorização Procedimentos de Alta Complexidade (APAC); 
 Sistema Informação Ambulatorial (SIA); 
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 Sistema de Informação Hospitalar (SIH/AIH); 
 A solução deve permitir imprimir etiquetas em impressoras térmicas; 
 A solução deve permitir interação com o CID 10 (Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde); 
 A solução deve permitir interação com o DEF (Dicionário de Especialidade 
Farmacêutica), com a tabela ABO (Tabela da Associação Brasileira de Odontologia), tabela AMB 
(Tabela da Associação Médica Brasileira) TNM (Classificação dos Tumores Malignos), CBO 
(Classificação Brasileira de Ocupações) e outras tabelas de procedimentos e insumos da Área 
de Saúde; 
 A solução deve permitir a elaboração de formulários/questionários 
personalizados, com recuperação de dados da base de dados e digitação de informações; 
 A solução deve permitir o uso de teclas de atalho e teclado, substituindo sempre 
que possível o mouse; 
 A solução deve permitir que os impressos integrantes do prontuário físico sejam 
elaborados nas seguintes medidas: 210 mm (largura) X 297 mm (altura). Papel tamanho A4. 
Margem esquerda/ direita - 2,5cm; 
 A solução deve permitir a integração (interfaceamento) com equipamentos de 
laboratórios de análises clínicas (LIS) e laboratórios de patologia clínica, de maneira bi-
direcional e rastreável; 
 A solução deve estar em utilização em hospitais que possuam laboratórios de 
análises clínicas, com interfaceamento bi-direcional; 
 A solução deve permitir a integração com sistemas de arquivamento de imagens 
médicas (PACS), de maneira bi-direcional, gerando worklists e permitindo o recebimento e a 
geração de laudos de exames de imagens; 
 A solução deve permitir a integração síncrona ou assíncrona através de Web 
Services com outros sistemas; 
 A solução deve prever uma estrutura de integração que possa incorporar novas 
aplicações, sistemas ou banco de dados corporativo que venham a ser adquiridos ou 
desenvolvidos, independente da linguagem ou tecnologia adotada para essas novas aplicações, 
sistemas ou banco de dados; 
 A solução deve possuir mecanismos para detectar e identificar paradas ou falhas 
nas conexões dos sistemas integrados de forma automática, gerando logs e alertas; 
 O serviço de implantação deverá contemplar a totalidade da solução, incluindo as 
customizações necessárias para os fluxos de trabalho e integração (interfaceamento) com os 
equipamentos já existentes; 
 Conectar com impressoras térmicas existentes nos padrões: USB, Serial, LPT e 
Rede IP; 
 A solução deve prever BI – Business Intelligence, visando apoiar nas tomadas de 
decisões. 
 A solução deverá possuir Certificação da Sociedade Brasileira de Informática em 
Saúde – SBIS, com nível de garantia de segurança – NGS2, possibilitando a utilização de 
Certificação Digital.  
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Lê-se:  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

6. DAS DESCRIÇÕES DOS REQUISITOS, FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES E 
CARACTERISTICAS DO SISTEMA 

6.1. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS: 
6.1.1. Pré-Requisitos da Solução 

 Possuir interface Web para acesso a todas suas funcionalidades assistenciais; 
 A solução deve possuir arquitetura multicamadas e tecnologia web para 
funcionalidades assistenciais e administrativas, contemplando agendamento e gestão de leitos, 
que necessitem acesso externo a instituição por profissionais registrados e outras instituições; 
 A solução para chamada de senha deve prever: 
 Funcionalidade para exibição de senha em equipamentos de TV com sinal 
sonoro; 
 Exibição de 2 ou mais informações em uma mesma tela, podendo mostrar em 
parte da tela (50%) vídeos institucionais e/ou sinal de TV (cable TV ou TV aberta) e na outra 
parte (50%) senha de chamada de pacientes; 
 Atender as particularidades de cada setor instalado, descrevendo, além do nº da 
senha, o nº da sala/consultório, box ou setor onde o paciente deve se dirigir; 
 Acionamento via micro, sem necessidade de teclado ou hardware específico para 
a ação; 
 Parametrizações de:  
 Filas; 
 Serviços; 
 Órgãos; 
 Prioridades; 
 Pontos de atendimento; 
 Pontos de recepção; 
 Impressoras de senha; 
 Painéis em TV. 
 Relatórios gerenciais dos atendimentos; 
 Entrega de senha por totem e/ou ponto de recepção. 
 Banco de Dados único, garantindo a unicidade da informação; 
 A solução deve ser customizável e parametrizável para respeitar os processos 
utilizados pela Área de Saúde; 
 A solução deve funcionar perfeitamente em servidores de arquitetura open ou 
Risc utilizando sistemas operacionais Windows, Linux ou Unix certificados pelo fabricante de 
hardware para ambientes de alta disponibilidade; 
 A solução deve permitir o uso do LDAP e AD para a autenticação/autorização do 
sistema; 
 A solução deve permitir a integração com os sistemas legados que não puderem 
ser migrados para a solução adquirida, por decisão dos gestores da área de saúde e TI.  
 A solução deve ser modular e possibilitar a integração entre diferentes 
departamentos da instituição num único sistema integrado, para facilitar a comunicação; 
 A solução deve permitir escalabilidade; 
 A solução deverá apresentar-se totalmente em português, como escrito no Brasil. 
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 Além das estações de trabalho comum, deve permitir o acesso também por meio 
de assistentes pessoais digitais através de aplicações nativas para cada hardware mobile 
(PDA´s, Tablets e Smartphones), permitindo maior mobilidade aos profissionais de saúde; 
 A solução deve permitir que a implantação seja gradual, através de cronograma 
e planejamento, mantendo os sistemas atuais ativos até que toda a solução tenha sido 
implantada em todas as Unidades do Hospital; 
 A solução deve estabelecer a política de controle de acesso através de definição 
de perfis e/ou grupos, baseados nos diferentes papéis do Hospital e permitir que um mesmo 
usuário possa ter mais de um papel com diferentes permissões de uso, garantindo sigilo no 
acesso às informações do prontuário eletrônico; 
 A solução deverá possibilitar o credenciamento dos operadores pelo 
administrador do sistema, que pode enquadrá-lo em um ou mais perfis de acesso; 
 O sistema deve registrar todas as tentativas de acesso, sejam elas com ou sem 
sucesso; 
 A solução deve permitir a integração com outros sistemas utilizando protocolos 
comuns ao negócio, como o HL7, IHE, etc.; 
 A solução deve possuir capacidade de integração e Interoperabilidade baseada 
em Arquitetura SOA (Arquitetura Orientada a Serviços); 
 A proposta deve conter indicação de arquitetura recomendada para o 
funcionamento da solução; 
 A solução deverá controlar o acesso e fornecer rastreabilidade completa das 
ações dos profissionais utilizando o sistema através de senha ou certificação digital e gravação 
de log de todas as operações realizadas; 
 A solução deve apresentar capacidade de pesquisa e manipulação de dados em 
múltiplas perspectivas, para análises das informações relevantes às tomadas de decisão; 
 A solução deve ser capaz de coletar informações em fontes externas ao sistema, 
como outros bancos de dados ou mesmo arquivos; 
 A solução deve apresentar capacidade para coletar, organizar, analisar, 
compartilhar e monitorar informações de suporte à gestão de negócio; 
 A solução deve permitir exportar os dados e gráficos apresentados nos relatórios 
nos formatos PDF, Microsoft Excel e arquivos texto; 
 A solução deve permitir exportar planilhas para atender as necessidades de 
prestação de contas da Área de Saúde, em nível federal e estadual gerando minimamente 
informações, por exemplo, para os seguintes sistemas: 
 Sistema de Autorização Procedimentos de Alta Complexidade (APAC); 
 Sistema Informação Ambulatorial (SIA); 
 Sistema de Informação Hospitalar (SIH/AIH); 
 A solução deve permitir imprimir etiquetas em impressoras térmicas; 
 A solução deve permitir interação com o CID 10 (Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde); 
 A solução deve permitir interação com o DEF (Dicionário de Especialidade 
Farmacêutica), com a tabela ABO (Tabela da Associação Brasileira de Odontologia), tabela AMB 
(Tabela da Associação Médica Brasileira) TNM (Classificação dos Tumores Malignos), CBO 
(Classificação Brasileira de Ocupações) e outras tabelas de procedimentos e insumos da Área 
de Saúde; 
 A solução deve permitir a elaboração de formulários/questionários 
personalizados, com recuperação de dados da base de dados e digitação de informações; 
 A solução deve permitir o uso de teclas de atalho e teclado, substituindo sempre 
que possível o mouse; 
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 A solução deve permitir que os impressos integrantes do prontuário físico sejam 
elaborados nas seguintes medidas: 210 mm (largura) X 297 mm (altura). Papel tamanho A4. 
Margem esquerda/ direita - 2,5cm; 
 A solução deve permitir a integração (interfaceamento) com equipamentos de 
laboratórios de análises clínicas (LIS) e laboratórios de patologia clínica, de maneira bi-
direcional e rastreável; 
 A solução deve estar em utilização em hospitais que possuam laboratórios de 
análises clínicas, com interfaceamento bi-direcional; 
 A solução deve permitir a integração com sistemas de arquivamento de imagens 
médicas (PACS), de maneira bi-direcional, gerando worklists e permitindo o recebimento e a 
geração de laudos de exames de imagens; 
 A solução deve permitir a integração síncrona ou assíncrona através de Web 
Services com outros sistemas; 
 A solução deve prever uma estrutura de integração que possa incorporar novas 
aplicações, sistemas ou banco de dados corporativo que venham a ser adquiridos ou 
desenvolvidos, independente da linguagem ou tecnologia adotada para essas novas aplicações, 
sistemas ou banco de dados; 
 A solução deve possuir mecanismos para detectar e identificar paradas ou falhas 
nas conexões dos sistemas integrados de forma automática, gerando logs e alertas; 
 O serviço de implantação deverá contemplar a totalidade da solução, incluindo as 
customizações necessárias para os fluxos de trabalho e integração (interfaceamento) com os 
equipamentos já existentes; 
 Conectar com impressoras térmicas existentes nos padrões: USB, Serial, LPT e 
Rede IP; 
 A solução deve prever BI – Business Intelligence, visando apoiar nas tomadas de 
decisões. 

 
 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do 

edital, sendo remarcada a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 

427/2021 – CSL/EMSERH, para o dia 15 de fevereiro de 2022, às 09h00min (horário 

local), no www.licitacoes-e.com.br. 

 
São Luís (MA) 19 de janeiro de 2022. 

 
 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 7.325 


