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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 dez 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). 
 
..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/11/2017.................................................................................. 
(...) 
 
A licitante ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ofertou o menor preço global no valor de R$ 1.390.500,00 (hum milhão trezentos e 
noventa mil e quinhentos reais), dentro do estimado pela administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote único. A Pregoeira e sua equipe de apoio 
procederam com análise e conferência das autenticidades dos documentos emitidos via internet, procederam com a habilitação da empresa ALZ 
TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, por atender às exigências do edital, e declararam a mesma habilitada.  
 
Dessa forma, em conformidade com o item 12 do edital, por ser considerado elemento técnico qualitativo dos serviços de Sistema Integrado, caberá à 
licitante classificada em 1º lugar no certame a realização da prova de conceito, da plataforma ofertada, devendo a solução atender aos Itens 5, 9 e 14 do 
Termo de Referência, concernentes às especificações técnicas dos sistemas, a Pregoeira informa que será realizada no dia 10/11/2017 ás 10h00min no 

Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. 
Dada a palavra aos licitantes para fins de questionamento, os licitantes nada tiveram a questionar.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL  
DO LOTE (R$) 

SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 1.390.500,00 HABILITADO 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos para o lote único. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.  
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a homologação da presente licitação. 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>. Dessa forma, 
A Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

(...) 
............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/11/2017.............................................................. 
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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 a 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. 

 

Registradas as presenças das empresas acima mencionadas e de seus representantes, a Comissão de Técnica – A Pregoeira e demais membros, deram 

inicio efetivo aos trabalhos dessa sessão, para a Demonstração da Prova de Conceito, assim descrito: 

 
Em conformidade com regras estabelecidas no Edital do Pregão n.º 093/2017 (Presencial) e ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
(...) 

 
a) Prova de Conceito - Por ser considerado elemento técnico qualitativo dos serviços de Sistema Integrado, caberá à licitante classificada em 1º lugar no 

certame a realização de PROVA DE CONCEITO da plataforma ofertada, devendo a solução atender aos Itens 5, 9 e 14 do Termo de Referência, 

concernentes às especificações técnicas dos sistemas; 
 

b) A Prova de Conceito é condicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1º lugar e deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis, posterior à sua classificação, na Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP, mediante convocação; 
 
b.1) A convocação para Prova de Conceito será realizada através de diário oficial do município, bem como no Portal de Compras de Camaçari; 
 
b.2) A Prova de Conceito será pública para qualquer licitante ou interessado comparecer à sua realização; 
 
b.3) Será publicada portaria com a equipe técnica que realizará o julgamento com base nos critérios objetivos estabelecidos nos itens 5, 9 e 14 do 

Termo de Referência. 
 

c) Caso a empresa classificada em 1º lugar não obtenha êxito na referida Prova de Conceito, a sua proposta será considerada desclassificada e a 
Comissão convocará as demais subsequentes classificadas do certame, até que se obtenha uma vencedora. 

 
(...) 
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ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA 
SATISFATÓRIA 

5 I – ARQUITETURA SIM NÃO 
1 Os sistemas devem ser multiusuários, permitindo acessos simultâneos aos dados cadastrados; x  

2 
Os módulos dos sistemas deverão ser integrados, permitindo que o fluxo de dados ocorra de 
forma automática entre eles, evitando-se as redundâncias e redigitações; 

x  

3 A base de dados dos sistemas deverá ser integrada e única;  
Não apresentou base de dados única, pois foi 
verificado que existem várias bases para um 
único sistema. 

4 Utilizar linguagem(ns) de programação livre(s) (Ex.: PHP, JAVA, JAVA SCRIPT e HTML); x  

5 
Utilizar um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Corporativos (SGBD) livre, 
preferencialmente o ”POSTGRESQL”, ou o SGBD proprietário “Microsoft SQL Server”, cujas 
licenças necessárias serão cedidas pela futura Contratada; 

x  

6 
Utilizar banco de dados que permita acesso padrão ODBC a partir de outros utilitários ou 
aplicativos, como geradores de relatórios, geradores de gráficos; 

x  

7 Os sistemas devem trabalhar com arquitetura em três camadas; x  

8 
Os sistemas devem usar de forma intensiva a tecnologia Ajax, quando rodar na plataforma 
J2EE; 

x  

9 
Os sistemas devem funcionar com os servidores de aplicação: tomcat, JBoss ou IIS, para 
permitir a escolha do que apresentar maior performance no mesmo cenário de hardware; 

 
Não foi apresentado em nenhum dos 
servidores de aplicação descrito em edital. 
 

10 Os sistemas devem possuir interface em HTML, CSS e rodar JavaScript na camada cliente. x  

 
A Pregoeira comunicou que a sessão será encerrada ás 11h55min em virtude do horário para o almoço e reiniciará os trabalhos ás 14h00, a partir do módulo 
II – Tecnologia do item 5, em razão da conclusão da prova de conceito para o módulo I – Arquitetura, conforme tabela acima.  
 
Dada a palavra ao licitante, o representante legal da empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, questiona que “a empresa responsável pela apresentação da 
prova de conceito (ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA) não apresentou o equipamento (Data Show) para melhor condução da 
apresentação da Prova de conceito, dificultando a avaliação do sistema”. Alega ainda que “No item arquitetura informa que a base de dados deverá ser 
integrada e única, e foi apresentada uma base de dados para cada módulo do sistema, e também não foi demonstrado o servidor de aplicação TOMCAT, 
JBOSS ou IIS”.   
 
O representante legal da empresa ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, informa que “em relação à prova de conceito o mesmo 

gostaria de registrar que a empresa trouxe os equipamentos (computador) com os sistemas a serem apresentados e que o edital não exigiu que a empresa 
trouxesse Data Show para apresentação, e ressalta que os sistemas rodam nos servidores IIS.” 
 
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  

 


