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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 dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às nove 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 13/11/2017.................................................................................. 
(...) 
A Pregoeira iniciou a sessão informando o resumo da sessão pública realizada no dia 10/11/2017. Em virtude da desclassificação e consequentemente 
inabilitação da licitante ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, por não atender 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. Dessa forma a 
Pregoeira decidiu convocar a segunda classificada no certame a licitante FREIRE INFORMÁTICA LTDA, que ofertou valor global R$1.400.000,00 (hum 
milhão e quatrocentos mil reais), dentro do estimado pela administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote único. 
 
A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com abertura do envelope n.º 02 – Documentos de Habilitação da empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA e 
iniciaram a análise dos documentos e conferência das autenticidades dos documentos emitidos via internet, procederam com a habilitação da empresa 
FREIRE INFORMÁTICA 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 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 16/11/2017 ás 09h00min no Auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. 
 
(...) 
.........................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/11/2017.......................................................................... 
 
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 FREIRE INFORMÁTICA LTDA, representada pelos seus 
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técnicos; Vinicius Portugal Brito CNH n.º 03206349881 – DETRAN/BA (Administrador de Rede); Sávio Trindade Freire CNH n.º 03440032782 – DETRAN/BA 
(Supervisor de Suporte Técnico); Cláudio Luiz Reis de Oliveira, Carteira de Identidade Profissional sob Registro 050672200-7 – CREA-BA (Diretor de 
Tecnologia); Sr. Dijalma Guimarães Passos Sales CNH n.º 02377132107 – DETRAN/BA (Administrador), responsáveis pela Demonstração em sessão 
pública, conforme assinaturas abaixo. 
 
Compareceu a sessão de reabertura os representantes legais das licitantes: GPI SISTEMAS LTDA ME (João Gabriel Guerrieri Macêdo) e ALZ 
TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, Paulo Cesar Lordelo de Oliveira, já credenciado na sessão do dia 08/11/2017, e a Sr.ª Lorena Lopes 
Santana Rg. 12.874.306-94 – SSP/BA (Analista de Sistema Júnior); 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. 

 
(...) 
 

A equipe técnica da empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, iniciou os trabalhos para prova de conceito: 
 
ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA SATISFATÓRIA 

5.1 I – ARQUITETURA SIM NÃO 

1 
Os sistemas devem ser multiusuários, permitindo acessos simultâneos aos dados 
cadastrados; x  
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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; x  

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; 

x  

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

 
ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA SATISFATÓRIA 

5.1 II - TECNOLOGIA SIM NÃO 

1 Tecnologia escalável, gerenciável e reutilizável de fluxo de trabalho;  
Não – Pois não foi demonstrado no sistema o 
gerenciamento do 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 
usuários administradores; 

x  

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 

x  

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

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); 

x  

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 

x  
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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. 

 
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; 

 

Não – O sistema foi apresentado no browser Safari 
em ambiente externo. Todavia, o mesmo deveria 
ser apresentado, no ambiente (interno), montado 
para realização da prova de conceito. Ressalta – se 
ainda que a empresa apresentou o sistema no 
ambiente interno, porém a tela demonstrada, 
apresentou limitações inviabilizando sua utilização  
do sistema. 

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

x  

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; 

x  

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; 

x  
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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; x  

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; 

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 
v – Segurança do item 5, em razão da conclusão da prova de conceito para os módulos I – Arquitetura, II - Tecnologias, III – Ambiente e IV - Usabilidade 
conforme tabela acima.  
 
ÁS 14h00min, a Pregoeira juntamente com a Comissão Técnica, dando continuidade aos trabalhos, foi iniciada a apresentação para Prova de conceito do 
item 5.1 referente aos módulos  V – Segurança e VI – Auditoria) conforme abaixo; 
 

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; 

 

Não – Os recursos apresentados para autorizações 
ou desautorizações, não demonstraram eficácia, em 
razão do Administrador não conseguir desautorizar 
ou bloquear de maneira imediata o usuário. Verificou 
– se que a maneira empregada para realizar o 
bloqueio ou desautorização, é prejudicial na 
utilização do sistema, em virtude do Administrador 
ser obrigado a encerrar a sessão/login de todos os 
usuários.  
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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; 

x  

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; 

x  

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

x  

 
ITENS DESCRIÇÃO ATENDE DE FORMA COMPLETA SATISFATÓRIA 

5.1 VI - Auditoria SIM NÃO 
1 Prover log de todas as transações efetuadas; x  

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 e a identificação do usuário que efetuou a ação, criando um 
arquivo de “LOG” que poderá ser auditado; 

x  

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  

 
Encerrada a Prova de conceito, a Pregoeira deu a palavra aos licitantes. 
 
Dada a palavra ao licitante, o representante legal da empresa ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, questiona que “quanto ao módulo 

II – Tecnologia, não foi demonstrada a utilização do fluxo de trabalho. Módulo III – Ambiente, no item 04, não demonstrou os sistemas rodando no browser 

Safari. Módulo IV – Usabilidade no item 03, não demonstrou todas as operações através de teclas de atalho. Módulo V – Segurança, com relação ao item 01 

(ambiente seguro), não demonstrou ambiente seguro através da máquina de apresentação, utilizando – se de ambiente externo para tentar demonstrar isso. 

No item 04, não demonstrou que as (autorizações ou desautorizações), que eram dinâmicas, pois necessitou efetuar login para que as alterações tivessem 

efeito”.   
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O representante legal da empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, informa que “Módulo II – Tecnologia item 02, foi demonstrado o fluxo de trabalho do 

calculo do custo médio de entrada do almoxarifado que serve tanto para o sistema de almoxarifado como o de contabilidade, portanto sendo reutilizado. 

Módulo III – Ambiente, foi demonstrado funcionamento do sistema de protocolo no browser safari, externamente. Módulo IV – Usabilidade, foi demonstrado 

as teclas de atalho conforme solicitado no item para sua operacionalização nos formulários. Módulo V – Segurança, foi demonstrado o HTTPS, na maquina 

local feito no momento da apresentação, e por fim foi demonstrado a transição dinâmica onde a sessão do usuário foi carregada, conforme solicitado no item, 

e foi apresentado o botão de recarregar do sistema para derrubar todas as conexões ativas e renova - lás”. 

 
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 FREIRE INFORMÁTICA 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 FREIRE INFORMÁTICA 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 convocam a licitante GPI SISTEMAS LTDA ME, terceira 
classificada no certame para abertura do envelope de habilitação, a ser realizada em sessão pública no dia 17/11/2017 ás 14h00min no Auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. 
 
No que se refere aos questionamentos realizados pela empresa ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, referente aos módulos II e III, a 
comissão técnica informa que os mesmos já se encontram respondidos de acordo com a análise descrita acima. No que se refere Módulo IV – Usabilidade na 
apresentação do item 03, foi demonstrado sua funcionalidade através dos formulários por teclas de atalho, além de apresentar a tabela com a lista de atalho 
disponíveis nos formulários. A Pregoeira e Comissão Técnica ressaltam que a empresa instalou o módulo de segurança (HTTPS) e demonstrou sua 
aplicabilidade na máquina que estava sendo apresentada o sistema. Referente ao item 05, a resposta do questionamento se encontra disponível na tabela 
acima. 
 
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.  
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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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 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

 
Ana Carolina da Silva dos Santos 

Apoio  
Priscila Lins dos Santos 

Apoio 
Vanilda Carmem Pinto de Sá 

Apoio 
 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
Lorena Lopes Santana 

(71)3341-9888 
 

Paulo Cesar Lordelo de Oliveira  

FREIRE INFORMÁTICA LTDA 

Cláudio Luiz Reis de Oliveira 

(71)2106-5800 

 

Dijalma Guimarães Passos Sales  

Vinicius Portugal Brito  

Sávio Trindade Freire  

GPI SISTEMAS LTDA ME João Gabriel Guerrieri Macêdo (71)3341-4788  

 


