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Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 9 horas e 30 minutos, através da 

ferramenta “Google Meet”, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, reuniram-se conjuntamente com a 

licitante arrematante e habilitada ANEXO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., 

representada por Christiano Cadona, e membros do GT FASSEM que utilizarão os módulos do 

Sistemas de Gestão, para sessão de realização de Prova de Conceito, para verificação de 

atendimento das especificações técnicas, conforme previsão constante no item 8 do Edital. 

Também estão presentes representante da empresa MAIDA HEALTH, Sr. Laydson Soares, e 

representantes da empresa REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA., Srs. Bruno Prado, 

André Gomes, Roberto Speller e Daniel Rezek.O link da reunião 

(https://meet.google.com/bwh-mwgd-fvg) foi disponibilizado no site do CANOASPREV, no 

link “Licitações”, para acesso público, e encaminhado via e-mail para os licitantes participantes. 

A previsão de realização da Prova de Conceito de forma remota está prevista no item 8.8. do 

Edital, onde diz: “Em razão da pandemia do novo Coronavírus, e em consonância com o 

Decreto Municipal nº 70 de 2020, a realização da Prova de conceito poderá ser adaptada de 

modo a ser realizada remotamente, mantidas todas as condições para aprovação no teste de 

conformidade”.   

Dando início à Prova de Conceito, o Pregoeiro apresentou os participantes presentes. O 

Pregoeiro passa a palavra ao licitante arrematante – ANEXO TECNOLOGIA - , para início da 

Prova de Conceito conforme item 6. do Termo de Referência. O licitante dá início a 

apresentação do sistema, demonstra sua estrutura, informa que o gerenciador do Banco de 

Dados é o “MySQL”, e demonstra os itens e aspectos relacionados à segurança e aos acessos 

ao Sistema. Em seguida, passa a apresentar os itens exigidos no nº 4.1.11 do Termo de 

Referência. Os itens da letra ‘A’ serão apresentados no transcurso da apresentação da letra ‘C’, 

por solicitação do licitante, aceita pelo pregoeiro. Os itens da letra ‘B’ não são comprovados, o 

licitante apenas explana como se dará o fornecimento dos quesitos, e informa que tem um 

contrato com empresa especializada que o fornecerá a estrutura do ambiente em nuvem. Em 

prosseguimento, a licitante dá início a apresentação das funcionalidades exigidas na letra ‘C’. 

No primeiro módulo – Controle de Usuários – todos os quesitos são apresentados.  
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No módulo “Cadastro (Produtos, Beneficiários e Credenciados) não são apresentados os itens 

18, 19, 34, 38, 40, 42, 43, 48, 51, 55, 57, 67 e 71. Assim, a licitante apresentou 42 itens dos 55 

exigidos. 

No módulo “Portal Web para Acesso Remoto” não são apresentados os itens 83, 84 e 92. Assim, 

a licitante apresentou 20 itens dos 23 exigidos. 

No módulo “Auditoria Médica” não foram apresentados os itens 98, 99, 110, 113, 115 e 117. 

Portanto, a licitante apresentou 18 itens dos 24 exigidos. 

Tendo em vista o horário alcançado e a indisponibilidade de alguns servidores do 

CANOASPREV continuarem acompanhando a Prova de Conceito, a sessão foi interrompida às 

12h e 10min, e será retomada amanhã, dia 06/08/2020, a partir das 9 horas da manhã. 

 

Canoas, 05 de agosto de 2020. 


