
 
 

 

PROCESSO ADMNISTRATIVO N.º 87/2021/CIGA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2021/CIGA 

 

 

ATA DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

 

Ao vigésimo dia do mês de agosto de 2021, às 14 horas, na sede do Consórcio de 

Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), localizado à Rua General Liberato 

Bittencourt, n.º 1885, Centro Executivo Imperatriz, no 1º Andar, na sala 102, Bairro Canto, 

CEP 88.070-800, Florianópolis/SC, participaram online os membros da Comissão de 

Licitação abaixo signatários, para, na forma da Lei n.º 10.520/02 e alterações posteriores, 

dar continuidade aos trabalhos licitatórios relativos ao Pregão Eletrônico n.º 03/2021, 

objeto do processo administrativo n.º 87/2021/CIGA, visando a contratação de 

plataforma tecnológica que permita a implementação de uma rede social corporativa com 

grupos virtuais segmentados, realização integrada de web conferência, gerenciamento de 

autoria e gravação de eventos, gestão documental, incluindo um sistema de gestão da 

aprendizagem (do inglês: Learning Management System, LMS), o conjunto de soluções 

deverá possibilitar ainda o gerenciamento de reuniões e assembleias virtuais, gerenciando 

controles de acesso, apoio a geração de atas e votações virtuais.  

 

Declarou o Pregoeiro reaberta a Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 03/2021, 

informando a todos os presentes que esta será transmitida em tempo real nos termos 

do item 13.10 do Edital, bem como registrada em áudio e vídeo, e será disponibilizada 

para eventuais consultas posteriores. Ato contínuo, o Pregoeiro realizou o 

credenciamento do representante legal da licitante participante vencedora da etapa de 

lances, Sr. Alex Sandro da Silva - CPF 810.828.609-30 da empresa Lector Tecnologia em 

Informática Ltda - CNPJ nº 07.211.462/0001-05 – vencedora do lote único. Também 

participam da presente sessão como integrantes da referida licitante os senhores 

Marcelo Curbete - CPF 283.949.478-75, Blener Felipe da Silva Valindolfo - CPF 

096.771.169-08, Ricardo Schutz – CPF 54.535.969-45.  

 

Logo, comunicou o Pregoeiro todos os presentes que, em cumprimento ao item 13 do 

Edital, referente à Prova de Conceito – POC, foi designada uma Comissão Técnica que 

avaliará os cumprimento dos requisitos técnicos previstos no item 13 e seus subitens, 

todos do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. Informou também que a equipe é 

constituída pelos seguintes membros: Senhor Ricardo Bressan Tasca, Programador do 

CIGA, como Presidente, Senhora Virgínia Angelica Reck, Técnico de TI do CIGA, como 

membro da Comissão; e Senhor Henrique Pereira Machado, Controle Interno do CIGA, 

como membro da Comissão, todos designados através da portaria n.º 32, de 16 de 

agosto de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios. 

 

Ato contínuo, o Pregoeiro passou a condução dos trabalhos à Comissão Técnica 

designada à aplicação da Prova de Conceito conforme item 13.4 do Edital. O Presidente 

da Comissão de Avaliação informou a todos que eventuais dúvidas relativas à execução 

Prova de Conceito serão esclarecidas ao final da aplicação desta. A comissão passou 



 
 

 

então a avaliar os itens mandatórios descritos no item 3 do Anexo I – Termo de Referência 

do Edital, a saber: 

 

Item 3.13 - Prova de Conceito para o CIGA Reúne 

 

ITEM TAREFA 

EXECUTAR 

TAREFA NO 

PERFIL 
EXECUTA 

NÃO 

EXECUTA 

ADM. USUÁRIO 

1 
Criar um usuário a partir do 

nome, cpf e e-mail 
X  X  

2 

O usuário deverá receber por e-

mail a informação de como criar 

uma nova senha (não devem ser 

enviadas senhas por e-mail) 

 X X  

3 
Criar um usuário (login) a partir 

de uma conta do Google (gmail) 
 X X  

4 Atualizar foto, gênero e celular  X X  

5 
Incluir descrição do perfil do 

usuário 
 X X  

6 Criar listas (grupos) de contatos X X  X 

7 Abrir chat com usuário X X X  

8 Abrir chat com grupo X X X  

9 

Criação de Portal (o conceito de 

"portal" agrupa os recursos de 

web conferência, autoria, 

documentos e canais de 

comunicação) 

X  X  

10 
Trocar a "capa" imagem do topo 

do portal 
X  X  

11 Trocar a descrição do portal X  X  

12 
Incluir um grupo de usuários ao 

portal 
X  X  

13 

Mandar mensagem de boas-

vindas a um grupo de usuários 

do portal 

X  X  

14 
Definir um usuário como 

administrador do portal 
X  X  

15 
Apresentar notificações e alertas 

para o usuário  
 X x  

16 
Acessar caixa de mensagens do 

usuário 
 X X  

17 Ocultar listas de chat   X X  



 
 

 

18 

Acesso a "Minha área", devendo 

conter os portais, treinamentos, 

trilhas e calendário de cada 

usuário na plataforma 

 X X  

19 Cadastrar um treinamento X  X  

20 
Configurar treinamento, 

incluindo método de avaliação 
X  X  

21 

Acessar o treinamento (deve ter 

no mínimo nome, data de 

inscrição, data de término, 

expiração, progresso e 

aproveitamento) 

 X X  

22 
Função de pesquisa "meus 

treinamentos" 
 X X  

23 
Função de pesquisa para outros 

treinamentos na plataforma 
 X X  

24 
Função participar do 

treinamento 
 X X  

25 

Gerenciar desempenho do 

participante nos treinamentos e 

eventos 

X  X  

26 
Criar um certificado, inserir 

imagem de fundo 
X  X  

27 

Configurar os campos do 

certificado a partir do nome de 

usuário e de um curso 

X  X  

28 Emitir um certificado  X X  

29 Opção de "seguir" usuário  X  X 

30 
Socializar texto, áudio e vídeo na 

rede social corporativa 
 X X  

31 
Visualizar publicação feita por 

usuário 
 X X  

32 

Criar "trilha" de conhecimento 

contendo pelo menos Nome, 

Descrição, Imagem e percentual 

mínio de aproveitamento 

X  X  

33 

Configurar os conteúdos da 

trilha, documentos, vídeos, 

áudios, avaliações de cada trilha 

X  X  

34 
Configurar etapas da trilha, 

incluindo etapas obrigatórias 
X  X  

35 

Acessar uma trilha de 

conhecimento e realizar uma 

atividade 

 X X  



 
 

 

36 
Aproveitar o conteúdo de uma 

trilha já criada (copiar) 
X  X  

37 
Ordenar etapas de trilhas já 

criadas 
X  X  

38 Remover uma etapa de trilha X  X  

39 Criar um treinamento X  X  

40 
Adicionar um conteúdo ao 

treinamento 
X  X  

41 
Cadastrar uma turma para um 

treinamento 
X  X  

42 
Definir permissões para os 

usuários da turma 
X  X  

43 Cadastrar um a nova biblioteca X  X  

44 
Carregar um arquivo na 

biblioteca 
X  X  

45 
Disponibilizar biblioteca a uma 

turma 
X  X  

46 
Vincular duas trilhas a um 

treinamento 
X  X  

47 
Fazer uma inscrição em um 

treinamento 
 X X  

48 
Permitir usuário se inscrever em 

lista de espera 
 X X  

49 
Listar usuários que completaram 

adesão ao treinamento/evento 
X  X  

50 Criar uma avaliação  X X  

51 

Inserir uma questão na avalição 

com alternativas (checkbox 

múltipla escolha) 

 X X  

52 

Inserir uma questão na avalição 

com 4 alternativas (selecionando 

uma única escolha) 

  X  

53 

Inserir uma questão na avalição 

discursiva (permite inserir 

resposta em texto) 

 X X  

54 

Realizar uma avaliação (correção 

de atividade realizada) e registrar 

nota 

 X X  

55 
Imprimir lista de presença (para 

uso em eventos presenciais) 
 X X  

56 Imprimir lista de espera   X X  

57 
Abrir um treinamento online em 

vídeo (deverá ser permitido 
 X X  



 
 

 

acesso a aula pela comissão da 

POC como aluno)  

58 
Compartilhar uma apresentação 

(slide)  
 X X  

59 Compartilhar o "desktop"  X X  

60 Executar um vídeo para a turma  X X  

61 
Mandar uma mensagem no chat 

para o grupo 
 X X  

62 
Mandar uma mensagem no chat 

individual 
 X X  

63 

Configurar a entrada de áudio 

(trocar de um microfone interno 

para externo por exemplo) 

 X X  

64 

Configurar a captura de vídeo 

(trocar a câmera interna por uma 

externa por exemplo) 

 X X  

65 

Gravar um minuto de um 

treinamento (a gravação deverá 

ser realizada de forma integrada 

ao navegador é permitido a 

instalação de plugin da 

aplicação) 

 X X  

66 

Editar o conteúdo gravado 

(cortar, incluir legenda e 

disponibilizar na biblioteca) 

 X X  

67 

Agendar uma aula/evento enviar 

convite para um grupo de 

usuários 

 X X  

68 
Definir um moderador/instrutor 

para evento 
 X X  

69 

Alterar a permissão de 

alunos/usuários numa 

aula/evento (bloquear a 

possibilidade de usuário ligar o 

microfone) 

 X X  

70 

Permitir moderador alterar 

layout de aula/evento para 

câmera e conteúdo 

 X X  

71 

Permitir moderador alterar 

layout para apresentar só 

conteúdo 

 X X  

72 

Permitir moderador alterar 

layout para apresentar mosaico 

de câmeras na reunião 

 X X  



 
 

 

73 
Notificações: função de "levantar 

a mão" durante aula/evento 
 X X  

74 

Notificações: uma função 

permitindo selecionar "sim" ou 

"não" para perguntas do 

moderador durante aula/evento 

 X X  

75 

Realizar a contagem das 

respostas sim e não com a 

relação de votantes 

 X X  

76 
Poder mudar o status para 

"ausente" ou “ocupado" 
 X X  

77 

Enviar um arquivo durante o 

evento/reunião no chat do seu 

computador 

 X  X 

78 

Enviar um arquivo durante o 

evento/reunião no chat da 

biblioteca 

 X X  

79 

Acessar aula/evento de um 

celular (demonstração de 

responsividade das principais 

funções de evento/aula, 

incluindo vídeo.) 

 X X  

80 

Exportar conteúdo do chat para 

arquivo, incluindo ordem de 

acessos, comentários e votações 

para facilitar a elaboração de atas 

ou relatórios de eventos 

 X  X 

81 
Mostrar estatísticas de acessos 

dos usuários nos eventos 
X  X  

82 
Mostrar estatísticas por 

evento/aula 
X  X  

TOTAL % 

95% de 

82 

tarefas 

05% de 

82 

tarefas 

 

Iniciada a Prova de Conceito, conforme item 13.2 do Edital, registrou a Comissão Técnica 

Avaliadora os seguintes apontamentos: 

 

Não foram atendidos os itens 6, 29, 77 e 80 do Edital, sendo os itens 6 e 80 atendidos 

parcialmente. Todos os demais itens estavam em conformidade com os itens 3.2 e 3.13 

do Termo e Referência – Anexo I do Edital. 

 

Às 15 horas e 32 minutos o presidente da Comissão de Avaliação suspendeu a Sessão 

por 05 (cinco) minutos para um intervalo de descanso, sendo esta retomada longo em 

seguida. 

Ato contínuo, terminada a Prova de Conceito do lote único, o Presidente da Comissão 



 
 

 

de Avaliação abriu a palavra para sanar eventuais dúvidas, o qual não foram 

apresentados questionamentos. 

 

Terminada a Prova de Conceito, repassou o presidente da Comissão de Avaliação a 

palavra ao Pregoeiro para prosseguimento dos trabalhos. 

 

O pregoeiro frisou que de acordo com o item 13.15 deve atender a 90% (noventa por 

cento) dos requisitos técnicos e das especificações técnicas no momento da Prova de 

Conceito, contudo é necessário o fornecimento de 100% (cem por cento) do Termo de 

Referência no momento da Contratação do objeto. 

 

Tendo em vista a empresa haver cumprido o porcentual previsto em edital, considerou o 

Pregoeiro a empresa Lector Tecnologia em Informática Ltda - CNPJ nº 07.211.462/0001-

05, vencedora desta etapa. Em seguida, o Pregoeiro informou aos presentes que em 

atenção ao item 14.1 do Edital, fica suspensa a Sessão Pública até o dia 26/08/2021 às 

14:00 horas, quando ocorrerá a fase de habilitação da licitante vencedora da Prova de 

Conceito. 

 

Nada mais havendo a tratar, declarou o pregoeiro a sessão suspensão às 16 horas, a ser 

retomada no dia 26 de agosto de 2021 às 14:00 horas, neste mesmo endereço, onde se 

procederá a fase de habilitação, conforme item 14.1 do Edital. Da Sessão Pública lavrou-

se a respectiva ata circunstanciada, lida aos presentes e assinada pelo Pregoeiro, seus 

Assistentes e por todos os licitantes participantes da Sessão Pública. 

 

 

Florianópolis, 20 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Cristiana Pereira Salazar 

Pregoeira 

 

 

 

Adriano Rogowski Dos Santos  

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

Leandro Rateke Ramos  

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

Ricardo Bressan Tasca 

Presidente da Comissão Técnica 

avaliadora 

 

 

 

 

 

 

Virgínia Angelica Reck  

Membro da Comissão Técnica Avaliadora 

 

 

 

Henrique Pereira Machado  

Membro da Comissão Técnica Avaliadora 



 
 

 

 

 

 

Alex Sandro da Silva 

    Lector Tecnologia em Informática Ltda 

 

 

 

Marcelo Curbete 

   Lector Tecnologia em Informática Ltda 

 

Blener Felipe da Silva Valindolfo Ricardo Schutz 

Lector Tecnologia em Informática Ltda       Lector Tecnologia em Informática Ltda  




		2021-08-23T08:50:12-0300


		2021-08-23T09:31:51-0300


		2021-08-23T09:36:05-0300


		2021-08-23T09:51:17-0300


		2021-08-23T10:39:45-0300


		2021-08-23T11:07:00-0300




