
ERRATA 

 

O edital LPI 001/2022 “Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de 

tecnologia de informação e comunicação para operacionalização das plataformas de 

integração de dados assistenciais de saúde, telemedicina e aplicativo e-saúdeSP, no âmbito do 

projeto de reestruturação e qualificação das redes de saúde assistenciais da cidade de São 

Paulo – Avança Saúde” será alterado conforme definido nesta errata. 

 

ERRATA 1 

O item 4.c.3 na “Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação”, apresentado na figura abaixo, 
passa a ter a seguinte redação: 
 

 
 

4.c.3. Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica ou declaração emitido por 
empresa pública ou privada que comprove ter implementado e gerenciado plataforma 
de banco de dados com estrutura para receber:  
  
a. Pelo menos 3 fontes de ingestão de dados distintas, sendo que uma não seja própria.  

b. Pelo menos dois tipos de dados (estruturados, semiestruturados, não estruturados). 

 
Caso se faça necessário poderá ser apresentada documentação complementar para 
comprovar atendimento a este item. 

 

 

ERRATA 2 

O item 4.d.8.d na “Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação”, apresentado na figura abaixo, 
passa a ter a seguinte redação: 
 

 



 
4.d.8. Serão condições de reprovação: 

a. Não comparecimento para execução da prova na data e hora marcadas, devendo 

considerar a data e hora marcadas como o início da PROVA DE CONCEITO. 

b. Não atendimento de 100% (cem por cento) dos requisitos solicitados no item 4.d.11. 

 

 

ERRATA 3 

O item 4.d.11 na “Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação”, apresentado na figura abaixo, 
terá sua redação alterada e será excluído o texto: “4.d.1: Os requisitos que serão avaliados na 
POC estão na tabala a seguir:” 

 

O item 4.d.11 passa a ter a seguinte redação: 
 

4.d.11. Os requisitos que serão avaliados na POC estão na tabela a seguir: 

 

ERRATA 4 

Os itens 16, 17, 18 e 19 do quadro do item 4.d.11. na “Seção III. Critérios de Avaliação e 
Qualificação”, apresentado na figura a baixo, passam a ter a seguinte redação: 

 

 

16 Demonstrar, pelo menos, os 3 diferentes perfis de usuários ( Master, operador 

e gestor) de acordo com os requisitos técnicos mínimos descritos na da 

especificação desta LPI exposto nos itens 13.9.1.2, 13.9.1.3, 13.9.1.4 

17 Demonstrar exibição de conceito de business inteligence (BI) com 

hierarquização das unidades (árvore) de acordo com os requisitos técnicos da 

especificação técnica exposto no item 13.5 

18 Demonstrar os diferentes tipos de comunicação por videoconferência (um pra 

um, um pra grupo sequencial, um pra grupo geral, um pra grupo total) 

conforme descrito na especificação técnica desta LPI no item 13.3 

19 Demonstrar abertura de um atendimento através do assistente virtual 

conforme solicitado nas especificações técnicas desta LPI expostas no item 13.4 

 



ERRATA 5 

O item 41 do quadro do item 4.d.11. na “Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação”, 
apresentado na figura a baixo, deixa de integrar este quadro e passa a ter a seguinte redação: 

 

4.d.12. Os itens identificados entre parênteses no checklist da prova de conceito servem 

meramente para referenciar o item da POC ao texto da especificação técnica. Para a 

POC, apenas os itens 16, 17, 18 e 19 exigem o cumprimento das especificações técnicas 

relacionadas.  

 


