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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 093/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00576.11.07.611.2017 
 
Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a 
condução da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar 
seguimento ao certame em decorrência da demonstração completa do atendimento das funcionalidades exigidas no Edital, concernentes à licitação na 
Modalidade Pregão n.º 093/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de Sistema 
integrado em ambiente web para Contabilidade Pública, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Portal da 
Transparência Pública Municipal, Tesouraria, Contratos, Convênios, Protocolo, Gestão de Compras, Licitação, Almoxarifado e Patrimônio, Sistema 
de Gestão de Medicamentos e Utensílios Médicos Descartáveis (Farmácia e Almoxarifado). 
 
Participou da sessão a Comissão Técnica, designada pela Portaria nº 009/2017 de 09 de novembro de 2017: Luís Emanuel Neves de Jesus, Sr. Gustavo 
Silva Lima – representando a CTGI e o Srª. Monique de Jesus Fonseca – representando a COMPEL, com a finalidade de acompanhar, analisar e emitir 
parecer final sobre a Demonstração da Prova de Conceito, em cumprimento às exigências Editalícias do Pregão n.º 093/2017 (Presencial), constante no 
item 12, bem como no Anexo I – Termo de Referência, a qual será realizada pela empresa ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, 
representada pelos seus técnicos Srª. Lorena Lopes Santana Rg. 12.874.306-94 – SSP/BA (Analista de Sistema Júnior); Arisson Preihs Carneiro Ribeiro Rg. 
07.434.132-45 - SSP/BA (Consultor); Paulo Cesar Lordelo de Oliveira Rg. 012.885.85-16 - SSP/BA (Administrador); Ivone Lordelo de Oliveira Freire Rg. 
02.168.223-27 - SSP/BA (Gerente de Projeto); Valter Nascimento dos Santos Rg. 05.715.817-19 - SSP/BA (Gerente de Projetos); Antônio Ferreira Veloso 
Neto CNH sob o Registro 043048495828 Detran/BA (Analista de Sistema Júnior), responsáveis pela Demonstração em sessão pública, conforme assinaturas 
abaixo. 
 
Compareceu a sessão de reabertura os representantes legais da licitante: FREIRE INFORMÁTICA LTDA, Sr. Dijalma Guimarães Passos Sales já 
credenciados na sessão do dia 08/11/2017, e o Sr. Cláudio Luiz Reis de Oliveira, Carteira de Identidade Profissional sob Registro 050672200-7 – CREA-BA 
(Diretor de Tecnologia) conforme assinaturas abaixo. 
 
Dando continuidade aos trabalhos, foi iniciada a apresentação para Prova de conceito do item 5.1 referente aos módulos (II – Tecnologia, III – Ambiente, IV – 
Usabilidade, V – Segurança e VI – Auditoria) conforme abaixo; 
 
ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA SATISFATÓRIA 

5 II - TECNOLOGIA SIM NÃO 

1 
Tecnologia escalável, gerenciável e reutilizável de 
fluxo de trabalho; 

 NÃO – Não foi possível gerenciar o fluxo de trabalho. 

2 

Os sistemas devem executar internamente, a partir 
de sua própria conexão de acesso, scripts de SQL, 
digitados ou armazenados em arquivos textos, 
diretamente no banco de dados, permitindo além da 
consulta a manipulação de seus próprios dados pelos 

x  
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usuários administradores; 

3 

Os Sistemas devem gerar todos os seus relatórios 
nos formatos PDF, XML, XLS, JPEG, HTML, Arquivo 
texto e RTF, garantindo diversas possibilidades para 
a saída dos relatórios 

 NÃO – Pois não gerou os arquivos em formato PDF e JPEG 

4 
Os sistemas devem consumir e permitir o consumo 
de regras de WebService, para facilitar a 
comunicação com ferramentas externas de terceiros; 

 NÃO – O sistema não atende pois não possui o uso de webservice. 

5 

Os sistemas devem permitir a abertura de formulários 
e relatórios, externamente, fora da rede local, através 
de um link válido publicado na internet, permitindo-se 
realizar consultas externas com o objetivo de atender 
as legislações que regulamentam a transparência 
pública no Brasil (Lei 131/2009 e Lei 12.527/2011); 

 
NÃO – Não se encontra publicado externamente a consultas externas com o 
objetivo de atender as legislações que regulamentam a transparência pública no 
Brasil (Lei 131/2009 e Lei 12.527/2011); 

6 
Suportar à criação, alteração e exclusão de 
relatórios; 

x  

7 

O sistema deverá possuir um gerador de relatórios 
integrado e 100% web, de forma que o usuário final 
possa construir e/ou alterar relatórios sem mesmo 
precisar reiniciar a aplicação com possibilidade de 
alteração condicional de cores, alteração de fontes e 
tamanhos dos objetos. O gerador de relatórios 
deverá possibilitar a configuração de templates 
padrões de estilo da página (paisagem ou retrato) 
layout do cabeçalho, rodapé e sumário com 
ordenação da disposição dos campos no relatório, 
agrupamentos de dados, filtros com lista dinâmica, 
totalizador e contador de dados tanto nos grupos 
quanto no sumário do relatório. 

 NÃO – Não permite a alteração condicional de cores nos relatórios. 

 

ITENS DESCRIÇÃO 
ATENDE DE  FORMA 

COMPLETA SATISFATÓRIA 
5.1 III - AMBIENTE SIM NÃO 

1 
Os sistemas devem estar preparados para funcionar nos ambientes operacionais Windows 7 ou superior, MacOS 
e Linux na camada cliente, garantindo a manutenção do ambiente heterogêneo; 

x  

2 Funcionar em rede com servidores LINUX (prioritariamente) e alternativamente Windows 2003 ou superior x  

3 
Os sistemas devem funcionar 100% na plataforma web, sem a necessidade de instalação de ferramentas 
adicionais nas estações; 

x  

4 
Os sistemas oferecidos devem obrigatoriamente funcionar em ambiente WEB, podendo ser acessado em 
qualquer computador, utilizando pelo menos os navegadores (browser) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safári e 
Chrome. Não serão aceitos sistemas em plataforma cliente-servidor que emulem ambiente WEB; 

x  

5 Os sistemas não devem requisitar nenhuma instalação de qualquer programa ou “plug-in” adicional no x  
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computador onde será utilizado; 

6 
A empresa contratada deverá hospedar os sistemas em Data Center próprio ou de sua responsabilidade, sem 
custo algum para a contratante, e que forneça toda a infraestrutura suficiente para prover plenamente o perfeito e 
seguro funcionamento dos sistemas contratos. 

x  

 
ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA SATISFATÓRIA 

5.1 IV - USABILIDADE SIM NÃO 

1 
Possuir interface gráfica com o usuário, amigável, intuitiva e de fácil 
navegação; 

x  

2 Os sistemas devem possuir ajuda sensível ao contexto; x  

3 

Os Sistemas devem permitir realizar todas as suas operações de trabalho 
possíveis nos formulários por teclas de atalho, sem a necessidade de 
utilização do mouse, permitindo um ganho de tempo nas operações de 
manuseio dos dados; 

 Não – Não possui a função de teclas para atalhos. 

4 
Os Sistemas devem permitir a inclusão de dados padrões para alguns 
campos a partir de dados definidos na tela, facilitando entradas de dados 
repetitivos; 

x  

5 

Os Sistemas devem possuir, em todos os seus formulários, um executor de 
consulta avançada, onde o usuário possa escolher os filtros aplicados, a 
classificação, e que a consulta possa ser salva, para uso posterior, facilitando 
assim a pesquisa; 

 Não – Não permite salvar os filtros da consulta. 

6 
Os Sistemas devem imprimir uma listagem dos registros da tela, 
selecionados, classificados e ordenados no grid, pelo próprio usuário, sem a 
necessidade de criar novos relatórios; 

x  

7 
Os Sistemas devem exportar os registros da tela, selecionados, classificados 
e ordenados no grid pelo próprio usuário, nos formatos HTML, XML e arquivo 
texto; 

 
Não – Não realiza a exportação dos dados em formato 
de arquivo de texto (TXT). 

8 
Os Sistemas devem possuir telas com grid de seleção gerenciáveis que 
permita ocultar as colunas indesejáveis, feito pelo próprio usuário; 

x  

9 
Os Sistemas devem possuir telas com grid de seleção gerenciável que 
permita fixar o posicionamento de suas colunas, feito pelo próprio usuário; 

x  

10 
Os Sistemas devem possuir telas com grid de seleção gerenciáveis que 
permita modificar a ordenação de suas colunas, feito pelo próprio usuário; 

x  

11 
Os Sistemas devem possuir telas com grid de seleção gerenciável que 
permita importar registros para a tabela relacionada, a partir de um layout 
definido de arquivo texto, feito pelo próprio usuário; 

 
Não – Não permite importar registro de arquivo TXT, 
pelo sistema. 
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ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA SATISFATÓRIA 
5.1 V - SEGURANÇA SIM NÃO 

1 
Os sistemas devem possuir um ambiente seguro, coeso e ordenado, 
garantido pela integridade referencial entre as diversas tabelas dos 
aplicativos; 

x  

2 
As transações deverão ser acessíveis somente a usuários 
autorizados especificamente a cada uma delas; 

x  

3 

O sistema deve contar com um catálogo de perfis de usuários que 
definam padrões de acesso específicos por grupos de usuários. 
Para cada transação autorizada, o administrador de segurança 
deverá poder especificar o nível do acesso podendo atribuir 
responsabilidade ao usuário de acordo com sua função; 

x  

4 
As autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil ou 
transação, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato; 

x  

5 Os sistemas devem possuir recursos de criptografia; x  

6 

Permitir bloqueio através de senhas de acesso por usuário e 
possibilidade de restrições de acesso à nível de órgão, ou seja, um 
usuário pode ter acesso restrito aos dados de funcionários lotados 
em determinados setores da Prefeitura; 

x  

7 

Os sistemas devem possuir um cadastro de usuários com e-mail, 
impressão digital, fotografia, definição do limite de expiração do 
acesso em dias contados a partir de uma data de referência ou em 
uma data específica, troca de senha a cada número de dias e 
controle de permissão para acesso externo; 

 Não – Não permite o cadastro de impressão digital e fotografia. 

8 
Os sistemas devem permitir associar um usuário a um ou mais de 
um grupo de acesso do sistema, com efeito acumulativo das 
permissões e restrições de segurança; 

x  

9 
Os sistemas devem possuir um modo gerente, que permita definir 
as permissões de acesso, por item de menu, formulários e relatórios 
do sistema, por usuário ou grupo de usuários; 

x  

10 
Os sistemas devem possuir um modo gerente, que permita definir 
as permissões de visualização e edição, dos campos e demais 
objetos de uma tela do sistema, por usuário ou grupo de usuários; 

 
Não – Não permite a permissão de visualização e edição de um
campo dentro de uma tela do sistema contempla. 

11 
Os sistemas devem possuir rotina que gerencie o backup e restore 
do banco de dados, pelo próprio sistema. 

 
Não – Não possui a funcionalidade de backup e restore do banco 
de dados, pelo próprio sistema. 

 

ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA SATISFATÓRIA 
5.1 VI - Auditoria SIM NÃO 

1 Prover log de todas as transações efetuadas;  
Não – Pois não realiza todas as 
transações. 

2 
Os sistemas deverão registrar todas as ações efetuadas pelos usuários (inclusão, alteração, 
exclusão, impressão), guardando a data e hora da ocorrência, o dado alterado anterior e atual 

 
Não – Por não permitir o log de 
impressão. 
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e a identificação do usuário que efetuou a ação, criando um arquivo de “LOG” que poderá ser 
auditado; 

3 
Os sistemas devem possuir uma tela que permita a consulta e visualização dos registros de 
log do sistema, descritos no item anterior, e com a aplicação de filtros de usuário, período e 
tipo de operação; 

x  

4 
Os sistemas devem emitir um relatório que demonstre o conteúdo do log, de acordo com o 
seu registro de utilização, a fim de rastrear as trilhas de operação para auditoria. 

x  
 
 

No que se refere aos questionamentos realizados pela empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, a comissão técnica informa que os mesmos já se encontram 
respondidos de acordo com a análise descrita acima. 
 
Concluída a Demonstração da Prova de Conceito no que se refere ao item 5 , cuja análise foi realizada etapa por etapa, a Comissão de análise e apuração, 
julgou e considerou que a empresa ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, não atendeu de forma completa e satisfatória, o  percentual 
de 100% (cem por cento) para as características gerais de tecnologia e segurança do ambiente operacional dos sistemas referente ao Item 5 módulos (I – 
Arquitetura, II – Tecnologia, III – Ambiente, IV – Usabilidade, V – Segurança e VI - Auditoria), conforme os motivos expostos nas tabelas acima. 
 
Dessa forma, de acordo com o disposto no subitem 11.1 do Edital, devido ao não atendimento das exigências, bem como às especificações constante no 
Anexo I, a licitante ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada e por consequência inabilitada por não obter o percentual 
de 100% (cem por cento), conforme exigido no item 12 do instrumento convocatório. 
 
Ato contínuo em conformidade com as exigências editalícias a Pregoeira e sua equipe de apoio convoca a licitante FREIRE INFORMÁTICA LTDA, segunda 
classificada no certame para abertura do envelope de habilitação, a ser realizada em sessão pública no dia 13/11/2017 ás 14h00min no Auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. 
 
Dada a palavra ao licitante, o representante legal da empresa ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, o mesmo gostaria de registrar que 
“os requisitos de características gerais de tecnologia e segurança, muitos deles aparecem repetidamente, demonstrando redundância, nota - se que deveriam 
ter ocorrido revisão no referido termo pela equipe de Tecnologia e Informação da Prefeitura, visto que os itens são extremamente pertinentes a área de 
Tecnologia de Informação, área pela qual os técnicos Luís Emanuel e Gustavo são responsáveis. Ressalta ainda que os técnicos só tiveram acesso ao edital 
após a publicação. 
 
O representante legal da empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, questiona que “No módulo Tecnologia – não atendeu ao item 01, no item 03 não atendeu 
ao formato PDF, Jpeg, e nos  itens 04 e 05 não demonstrou suas funcionalidades. No módulo Usabilidade – no item 03 não demonstrou, no item 04 não 
atendeu conforme especificação, no item 05 não atendeu a funcionalidade de salvar a pesquisa, no item 11 não atendeu a exigência de importar em arquivo 
texto e com a definição feita a partir do próprio usuário. No módulo Segurança – no item 07 não atendeu a exigência do campo impressão digital, no item 10 e 
11 não demostrou estes requisitos. No módulo Auditoria no item 02 não atendeu a opção de log de impressão. 
 
A divulgação do resultado e todas as informações deverão ser acompanhadas no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br . Sendo 
as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - 
campo <ANEXOS>. Os envelopes n.º 02 ficarão sob a guarda da Comissão até a Reabertura da sessão.  
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Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO TÉCNICA – PORTARIA N.º 009/2017,  PUBLICADO NO doe n.º 22.296 de 10/11/2017. 

Luís Emanuel Neves de Jesus 
Matrícula: 63396 

Monique de Jesus Fonseca 
Matrícula: 60620 

Gustavo Silva Lima 
Matrícula: 830114 

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

Aricele Guimarães Machado oliveira 
Apoio 

Maria José Nery Costa 
Apoio 

Kézia Priscila Oliveira da silva 
Apoio 

 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Lorena Lopes Santana 

(71)3341-9888 

 

Arisson Preihs Carneiro Ribeiro  

Paulo Cesar Lordelo de Oliveira  

Ivone Lordelo de Oliveira Freire  

Valter Nascimento dos Santos  

Antônio Ferreira Veloso  

FREIRE INFORMÁTICA LTDA 
Cláudio Luiz Reis de Oliveira 

(71)2106-5800 
 

Dijalma Guimarães Passos Sales  

 


