
PREGÃO ELETRÔNICO 02/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2021 

 

ANALIZE E RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO – POC 

Dando encaminhamento ao tramite do pregão eletrônico 02/2021 do CIS-AMFRI, cujo 

objeto é a contratação de Sistema informatizado de gestão de compras compartilhadas, 

fiscalização e monitoramento, reuniram-se aos dezenove dias do mês de agosto de 2021 

as 8 horas e trinta minutos na sala de reunião da AMFRI a comissão de avaliação 

designada pela portaria 06/2021 do CIS-AMFRI formada pelos colaboradores Rodrigo 

Giácomo Guesser – Contador, Felipe Fernando de Oliveira – Assistente Administrativo, 

Jacqueline Mirtes Alves de Oliveira – Gerente de Saúde juntamente com a empresa Olos 

Tecnologia, representada pelo seu Socio administrador, senhor Alfredo Roeder Junior 

que fez a apresentação dos sistema. 

A prova de Conceito avaliou 74 (setenta e quatro) que foram especificados no termo de 

referência do pregão eletrônico. 

 

Dos itens atendidos: 

Dos 74 (setenta e quatro) itens o sistema atendeu 73 (setenta e três) deles correspondendo 

a 98,65% (novena e oito inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento). 

Destes 73 (setenta e três) itens 10 (dez) foram atendidos parcialmente. Para a entrega 

completa destes 10(dez) itens a comissão concedeu à empresa o prazo de 90 (noventa) 

dias contados da assinatura do contrato podendo este ser prorrogado uma única vez por 

mais de 30 (trinta dias). 

 

Dos itens não atendidos: 

Dos 74 (setenta e quatro) itens o sistema deixou de atender 1 (um) deles que correspondeu 

a 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos) por cento. 

 

Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico 02/2021 do CIS-AMFRI o sistema 

deveria atender 90% (noventa inteiros por cento) da prova de conceito o que, conforme 

apresentado nos itens atendidos foi alcançado. Desta forma a comissão de avaliação 

conclui a presente ata aprovando o sistema apresentado pela empresa Olos Tecnologia. 

 

Em anexo apresentamos a prova de conceito com o detalhamento dos itens apresentados. 

 

Itajaí, 23 de agosto de 2021. 

 

 

 

Rodrigo Giácomo 

Guesser 

Felipe Fernando 

Oliveira 

Jacqueline Mirtes Alves 

Zatera 
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ITEM REQUISITO ATENDE NÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE OBSERVAÇÕES

1.3.1.1

A licença de uso de software não exclusivo, para uso de forma temporária, não transferível, onerosa, de

software - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS, sem

limitação quanto ao número de usuários ou equipamentos, com acesso aos mesmos e sem qualquer

tipo de bloqueio de acesso (chaves, senhas mensais, etc.) por parte do desenvolvedor ou empresa

contratada.

X

ITEM REQUISITO ATENDE NÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE OBSERVAÇÕES

A

Disponibilização de espaço para armazenagem da base de dados do SISTEMA INFORMATIZADO DE

GESTÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS, com garantia das ampliações necessárias para o seu

bom funcionamento.

X

B

Serviço no ar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias na semana, observando e desconsiderando

fatores de força maior como: longas interrupções em energia elétrica, teleoperadoras, e manutenções

programadas;

X

C Infraestrutura de Rede e Internet compatível com a quantidade de usuários simultâneos; X

D Sigilo e guarda dos dados armazenados; X

E Atualizações de novas versões do sistema contratado; X

F

Backup diário e noturno da base de dados do sistema, com a finalidade de recuperação dos dados em

caso de desastres.
X

ITEM REQUISITO ATENDE NÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE OBSERVAÇÕES

A Cadastros de órgãos e unidades; X

B Cadastros de usuários e sua hierarquia; X

C
Cadastros de fornecedores com suporte a geolocalização, importação e guarda de documentos; X

D Cadastros de Processos Administrativos Licitatórios e Intenções de Registro de Preços; X

E

Cadastros de Fontes de Recurso/dotação orçamentária. Permitir autopreencher campos com base no

último processo de compra;
X

F  Cadastro de grupos de objetos (bens e serviços); X

G

Cadastro de objetos individuais (itens), com as respectivas unidades de medida, lotes múltiplos, preços

de referência, entre outras informações relevantes;
X

H

Cadastro de modelos de documentos (editais, termo de adjudicação e homologação, contratos, atas de

registro de preços aditivos, e-mail, solicitações/autorizações de fornecimento, decisões administrativas e

outros necessários);

X
Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a mais 

30 dias

I  Cadastro de prazos de entrega; X

J Cadastro de ativação e desativação de itens, contratos e Atas de Registro de Preços; X

PROVA DE CONCEITO - POC

AVALIAÇÃO DE REQUISITOS 

SOFTWARE NÃO EXCLUSIVO PARA USO DE FORMA TEMPORÁRIA, NÃO TRANSFERÍVEL, ONEROSO, SEM LIMITAÇÃO QUANTO AO Nº DE USUÁRIOS SIMULTÂNEOS

HOSPEDAGEM DE SOFTWARE

1.3.3.2. Funcionalidades dos serviços:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS

1.3.4.1. Especificações Gerais dos Cadastros:
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A

Permitir o cadastro de condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, penalidades

etc.;
X

B Possibilitar a associação dos bens e serviços para formação do objeto a ser licitado; X

C Permitir que os usuários quantifiquem a sua intenção de registro de preços; X

D

Permitir solicitação de inclusão de novos itens para o IRP, com base nos itens disponíveis no Processo

Administrativo Licitatório;
X

E Geração da lista para licitação; X

F Possibilitar o controle de saldos históricos. X

A

O cadastro do PAL deve dispor de campos para registro de prazos/datas/vigências do Edital de

Licitação, lotes, itens e quantitativos por unidades participantes.
X

B
O cadastro do PAL deve permitir a associação de fornecedores, de suas propostas relacionadas com os

lotes, itens, quantitativos e marcas.
X

C
O cadastro do PAL deve permitir a inclusão dos dados do representante legal da empresa para o

respectivo processo.
X

A

Geração de Editais de Procedimentos Licitatórios, com base nos cadastros realizados na Intenção de

Registro de preços e/ou Processo Administrativo Licitatório, podendo ser editado pelo gestor do

sistema;

X

B

Importação de resultados de sessões eletrônicas realizadas em plataformas virtuais, vinculadas ao

Edital/Processo Administrativo Licitatório correspondente;
X

C

Geração automatizada de documentos, conforme modelo de documento cadastrado, tais como

contratos a partir das propostas importadas, atas de registro de preços e seus aditivos, bem como os

arquivos eletrônicos correspondentes, com possibilidade pesquisa, seleção de acordo com critérios

definidos pelo usuário, impressão e envio dos mesmos para e-mails (cadastrados ou não);

X

D

Os contratos e ou atas de registros de preços deverão ser gerados por órgão e/ou unidades para cada

fornecedor com cadastro de prazos e vigências e a respectiva autuação, permitindo sua exportação no

formato “PDF”.

X

E

Deverá ser possível a assinatura digital de todos os documentos gerados, mantendo o documento

digital na base de dados, disponível para consulta pelos interessados e com a possibilidade de

assinatura pelos demais usuários responsáveis;

X

F

A liberação de geração de solicitações/Autorizações de Fornecimento pelos órgãos/entidades, a partir

dos contratos ou Atas de Registros de Preços geradas será realizada exclusivamente pelo gestor do

sistema junto a entidade gestora.

X

A Possibilitar a geração de solicitação de fornecimento, por órgão ou unidade; X

B Lançamento automático dos saldos dos quantitativos e valores atualizados; X

C Registrar na Solicitação de Fornecimentos o usuário (login) do sistema; X

D Possibilitar alterações, exclusões de itens e ou cancelamento da solicitação; X

1.3.4.2. Especificações Gerais do Controle de Execução de Processos

1.3.4.2.1. O cadastro de Intenção de Registro de Preços

1.3.4.2.2. Processo Administrativo Licitatório

1.3.4.2.3. Geração e Gestão de documentos:

1.3.4.2.4. Solicitação de Fornecimento da Ata de Registro de Preços
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E Gerar arquivo para impressão permitindo sua visualização em tela; X

F Controlar a etapa para empenhamento; X

G
Permitir cadastro dos dados do empenho e possibilitar a vinculação/anexação do arquivo de empenho. X

A

Possibilitar a geração automática de Autorização de Fornecimento “AF” associada à solicitação, ao

empenho, à ata de registro de preços e fornecedor.
X

B Registrar na AF o usuário (login) do sistema; X

C
Enviar a autorização de fornecimento permitindo a geração automática do e-mail para o fornecedor

(contendo texto padrão do e-mail e arquivo da AF);
X

D Controlar a etapa de recebimento da AF junto ao fornecedor; X

E
Registrar na AF a data, horário do recebimento e e-mail do fornecedor; X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

F
Lançar automaticamente as AF para controle de fornecimento, prazo de entrega, quantitativos e saldos. X

A Permitir ao usuário “Fornecedor” a visualização e atendimento da AF; X

B Possibilitar o cadastro de recebimento da AF; X

C
Permitir cadastro dos dados da Nota Fiscal e possibilitar a vinculação/anexação do arquivo em PDF;

X

D
Permitir ao usuário “Município” o cadastramento da data de recebimento e aceitação do fornecimento; X

E Permitir ao usuário “Município” a dilação do prazo limite para fornecimento; X

F
Gerar automaticamente alertas e avisos (contendo o texto padrão) para atrasos de fornecimento; X

G Permitir o cancelamento da AF e vinculação ao texto da Decisão. X

H

Possibilitar a pesquisa, seleção de acordo com critérios definidos pelo usuário, impressão e envio dos

mesmos para e-mails;
X

I
Acompanhamento de solicitações/Autorizações de Fornecimento por situação e por órgão/entidade,

com possibilidade de visualização e impressão;
X

J

Possibilitar a inserção de observações quanto à estimativa de atendimento dos itens inclusos nas

solicitações/Autorizações de Fornecimento, realizadas pelo fornecedor, usuário solicitante, autorizador

ou gestor do sistema junto a entidade gestora;

X

K

Gerar automaticamente as notificações de inadimplemento aos fornecedores quando exaurido o prazo

para fornecimento sem que o usuário “Município” tenha sinalizado o recebimento, com a possibilidade

de alteração da situação da notificação (em aberto, respondida com decisão, respondida sem decisão,

em recurso, arquivada), realizada exclusivamente pelo gestor do sistema junto a entidade gestora;

X

L

Possibilitar a inclusão de observações livres pelos usuários/fornecedores/gestor do sistema junto a

entidade gestora vinculadas às solicitações/Autorizações de Fornecimento.
X

1.3.4.2.6. Controle de Execução da Autorização de Fornecimento "AF":

1.3.4.2.5. Autorização de Fornecimento da Ata de Registro de Preços
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A

O sistema deve dispor de ferramenta que possibilite o gerenciamento de solicitações de cancelamento,

reequilíbrio de preço, troca de marca ou entre unidades, incluindo o envio de e-mails e notificações;
X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

B
Possibilitar a geração de solicitações pelo fornecedor dentro do sistema, permitindo a inclusão de

documentos adicionais que fundamentem sua solicitação;
X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

C
Permitir o bloqueio automático da emissão de AF para os itens e/ou serviços com solicitação de

cancelamento, reequilíbrio de preço e/ou troca de marca em aberto;
X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

D
Possibilitar o registro do resultado da análise das solicitações enviadas; X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

E

Desbloqueio automático para emissão de AF quando o registro do resultado da solicitação for “não

aprovado”;
X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

F

Possibilitar a seleção automática de possíveis fornecedores e o envio de notificação, permitindo a

geração automática do e-mail aos fornecedores selecionados para registro (contendo texto padrão do e-

mail);

X
Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

G
Possibilitar a notificação automática ao fornecedor com a proposta vencedora e/ou com autorização de

troca de marca, permitindo a inclusão de documentos exigidos no sistema.
X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

A

Relatar quantidade inicial de itens registrados e saldos atuais dos mesmos, possibilitando a geração de

relatórios de acordo com a seleção realizada pelo usuário (por período, por fornecedor, por

órgão/unidade, por item, por procedimento administrativo licitatório ou outros critérios a serem

definidos);

X

B

Acompanhar situação de solicitações/Autorizações de Fornecimento (entregues, não entregues,

entregues parcialmente, com o número de dias de atraso), possibilitando a geração de relatórios de

acordo com a seleção realizada pelo usuário (por período, por fornecedor, por órgão/unidade, por item,

por procedimento administrativo licitatório, por situação, por tempo de atraso). Neste relatório, deverá

ser possível acompanhar todas as observações lançadas pelos usuários por solicitação/Autorização de

Fornecimento, de acordo com o critério de seleção;

X

C

Apresentar solicitações/Autorizações de Fornecimento entregues com atraso, indicando o número de

dias do atraso e possibilitando o cálculo de eventuais multas. Permiti aplicar filtro por fornecedor, por

órgão/entidade, por item, por número de dias de atraso.

X

D

Acompanhar as notificações, de acordo com sua situação, bem como da existência de penalidades

pecuniárias inadimplidas e seus respectivos valores, de acordo com a data de vencimento e fornecedor;
X

E

Resumir as solicitações/Autorizações de Fornecimento emitidas, podendo ser realizada a seleção por

fornecedor, por período, por Processo Administrativo Licitatório, por item e outros critérios;
X

F
Emitir relatórios de cancelamentos, podendo o relatório demonstrar, ou não, de acordo com a seleção

do usuário, o motivo do cancelamento;
X

G Permitir a exportação de relatório nos formatos: XLSX e PDF. X

1.3.4.2.7. Gestão de aditivos, cancelamentos, reequilíbrio de preços e troca de marca/troca entre unidades:

1.3.4.2.9. Especificações Gerais dos Relatórios:
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H

Permitir a visualização do relatório em tela antes da sua impressão, utilizando-se de ferramenta

integrada à aplicação, sem necessidade de instalação de aplicações adicionais. Permitir, na ferramenta

integrada de visualização do relatório, realizar pesquisas no texto do relatório, salvar em formato PDF e

imprimir.

X

A
Permitir a geração de arquivos, no layout do sistema e-sfinge (Tribunal de Contas de Santa Catarina),

que possibilite a integração com outros sistemas contábeis e de controle.
X

B
Permitir a comunicação, de forma transparente, de dados e/ou informações com outros sistemas de

gestão pública, contábeis e de controle utilizadas pelos usuários.
X

Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis a 

mais 30 dias

1.3.4.2.10. Exportação de dados e interoperabilidade de sistemas de compras e de gestão pública:
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