
 

 

ATA DA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) 

 
Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 8h, no auditório da 
AMAVI, em Rio do Sul, reuniram-se o Pregoeiro Zulnei Luchtenberg, os membros da 
Equipe de Apoio do CIM-AMAVI, Mariane Fernandes da Rosa, Odenir Felizari,      
Valmir Batista e Walcy Mees da Rosa; os membros da Equipe de Avaliação Técnica, 
Hans Manfred Schönberger, Jariel Floriano, Gregori Francisco Cavichioli, Sidinei 
Oliveira Nunes e Tânia Mara Rocha Moratelli, para apresentação ao Pregoeiro e 
Equipe de Apoio do resultado da avaliação pela Equipe de Avaliação Técnica, quanto à 
demonstração do sistema de gestão educacional pela empresa INTELLIBR Sistemas 
Ltda.-ME. O Pregoeiro iniciou os trabalhos, explicando os procedimentos da sessão, 
passando a palavra aos membros da Equipe de Avaliação Técnica que apresentaram 
um a um os itens concluídos como não atendidos, com suas correspondentes 
justificativas constantes do relatório de avaliação que integra esta ata como anexo, não 
tendo sido atendidos os seguintes itens: 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.3.2, 7.1.3.4, 7.1.5.2, 
7.1.5.4, 7.1.6.1, 7.1.6.3, 7.1.6.4, 7.1.7.20, 7.1.8.1, 7.1.8.3, 7.1.8.5, 7.1.8.7, 7.1.8.9, 
7.1.9.2, 7.1.9.3, 7.1.9.4, 7.1.9.5, 7.1.10.3, 7.1.10.4, 7.1.11.2, 7.1.11.4, 7.1.11.5, 7.1.12.4, 
7.1.14.1.1, 7.1.14.1.2, 7.1.14.1.3, 7.1.14.1.4, 7.1.14.1.5, 7.1.14.3.21 e 7.1.14.3.22. Com 
relação aos itens complementares, ressaltaram que, apesar de os itens 7.2.2.16, 
7.2.2.17 e 7.2.2.18 terem sido demonstrados, o 7.2.2.18 não corresponde ao exigido no 
Edital. Ato contínuo, os presentes decidiram pela desclassificação da empresa 
INTELLIBR Sistemas Ltda.-ME, por não atendimento, pelo software proposto pela 
mesma, a todos os requisitos técnicos obrigatórios estabelecidos no Edital. O Pregoeiro 
declarou, portanto, desclassificada a empresa INTELLIBR Sistemas Ltda.-ME, 
determinado que se dê ciência da presente decisão às licitantes, ressaltando às 
mesmas que o prazo de recurso quanto à decisão acerca da demonstração do software 
iniciar-se-á a partir da confirmação do vencedor, consoante previsão do item 10.2.21 do 
Edital. A sessão de habilitação da segunda empresa classificada no certame, IDS 
Desenvolvimento de Software e Assessoria Ltda., ocorrerá na data de 13/11/19, às 
8h30, na sede do CIM-AMAVI. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a sessão às 9h, da qual eu Mariane Fernandes da Rosa, 
lavrei a presente ata. 



7.1.1.1 Atende

7.1.1.2 Atende

7.1.2.1

Não atende. Justificativa: Não apresenta o cadastro de etapas, demonstra apenas 

internamente a vinculação da etapa feita na matriz; O cadastro de entidades, logradouros, 

bairros não abstrai diferenças existentes na estrutura de armazenamento de dados entre 

municípios;

7.1.2.2
Não atende. Justificativa: Não apresenta meios de acessar os dados do sistema externamente 

com uma API.

7.1.3.1 Atende

7.1.3.2

Não atende. Justificativa: Apenas alguns módulos estão adaptados para o uso em dispositivos 

móveis especificamente, sendo que grande parte do sistema de administração e os portais de 

professor e aluno não possuem nenhuma técnica, conjunto de acessibilidade ou adequação 

para que o sistema seja usado em dispositivos móveis;

7.1.3.3 Atende

7.1.3.4
Não atende. Justificativa: Não apresenta documentação, nem mesmo API para buscar 

informações do sistema externamente, conforme obrigatoriedade do item 7.1.2.2

7.1.4.1 Atende

7.1.4.2 Atende

7.1.5.1 Atende

7.1.5.2
Não atende. Justificativa: Não demonstra a possibilidade de o usuário trocar sua senha de 

acesso pelo sistema; 

7.1.5.3 Atende

7.1.5.4

Não atende. Justificativa: Os logs de auditoria não fazem o controle completo das alterações, 

inserções e exclusão de dados; Todo e qualquer informação alterada, deve constar no log, 

independente de configuração, conforme obrigatoriedade deste item.

7.1.5.5 Atende

7.1.5.6 Atende

7.1.6.1

Não atende. Justificativa: Não apresenta cadastro de CEP. Apresente o preenchimento do CEP, 

contendo textualmente os dados de Logradouro, bairro,cidade e estado diretamente no 

cadastro da pessoa. Não sendo um cadastro vinculado ao CEP;  Não consta reconhecimento 

de estabelecimento; Não apresenta a possibilidade de incluir os coordenadores pedagógicos 

da unidade escolar;

7.1.6.2 Atende

7.1.6.3
Não atende. Justificativa: Não possui campo de dependentes; Não demonstra a possibilidade de 

uma pessoa física ser vinculada a cadastro de outros perfis, como aluno e servidor;

7.1.6.4

Não atende. Justificativa: Não apresenta a possibilidade de cadastrar os cursos e 

especializações do servidor,  contendo a área do curso e os dados específicos do curso; 

Apresenta apenas a possibilidade de informar o grau de escolaridade do servidor;

7.1.6.5 Atende

7.1.6.6 Atende

7.1.6.7 Atende

7.1.6.8 Atende

7.1.6.9 Atende

7.1.6.10 Atende

7.1.6.11 Atende

7.1.6.12 Atende

7.1.6.13 Atende

7.1.6.14 Atende

7.1.6.15 Atende

7.1.7.16 Atende

7.1.7.17 Atende

7.1.7.18 Atende

7.1 REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA



7.1.7.19 Atende

7.1.7.20

Não atende. Justificativa: Não apresenta possibilidade de sobrepor registros de eventos 

previamente cadastrados pelo município ou unidade escolar mesclando dias entre calendários; 

Não apresenta a possibilidade de inserir informações de eventos a partir da classe; 

Demonstram a possibilidade de criar calendários por área de ensino, vinculando um único 

registro de calendário a uma classe, perdendo o vínculo entre eles quando há a necessidade 

de alguma alteração no calendário;

7.1.7.21 Atende

7.1.7.22 Atende

7.1.7.23 Atende

7.1.7.24 Atende

7.1.7.25 Atende

7.1.7.26 Atende

7.1.7.27 Atende

7.1.7.28 Atende

7.1.8.1
Não atende. Justificativa: Não apresenta formas de cadastrar um sistema de avaliação misto, 

apenas demonstra uma fórmula pré-configurada  de avaliação descritiva pelo próprio sistema. 

7.1.8.2 Atende

7.1.8.3

Não atende. Justificativa: Não demonstra a possibilidade de incluir uma avaliação mista para a 

classe, onde  um aluno específico (atendimento especial) terá uma avaliação diferenciada. O 

sistema está configurada para ter somente uma avaliação descritiva para esse tipo de 

atendimento.

7.1.8.4 Atende

7.1.8.5

Não atende. Justificativa: Não demonstra a possibilidade de registrar a frequência em aulas do 

período; Demonstra a possibilidade de informar a quantidade de aulas que o aluno faltou 

naquele dia, sem especificar se foi na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª aula.

7.1.8.6 Atende

7.1.8.7

Não demonstra a possibilidade de incluir o registro do resultado do conselho de classe 

(decisões, deliberações, anotações feitas no conselho e posteriormente registrada em 

sistema);

7.1.8.8 Atende

7.1.8.9

Não atende. Justificativa: O sistema não possui um validador de dados para fechamento de 

avaliações, não sendo possível identificar as pendências; Demonstra apenas a possibilidade 

de emitir o relatório de notas da classe, listando as notas registradas para aquela classe em 

específico; 

7.1.9.1 Atende

7.1.9.2 Não atende. Justificativa: Não possui importação de outros tipos de tabelas de composição;

7.1.9.3
Não atende. Justificativa: Não é possível realizar a montagem da preparação pela unidade 

escolar, somente pela secretaria de educação;

7.1.9.4

Não atende. Justificativa: Não demonstra o controle da quantidade de alimento servido; Não faz 

relação do cardápio x quantidade de porções servidas, perdendo o controle  da quantidade de 

alimento consumido;

7.1.9.5
Não atende. Justificativa: Não permite a exportação/cópia do cardápio de uma unidade para 

outra de um mesmo município, nem mesmo de uma unidade do município A para município B.

7.1.9.6 Atende

7.1.9.7 Atende

7.1.9.8 Atende

7.1.9.9 Atende

7.1.10.1 Atende

7.1.10.2 Atende

7.1.10.3

Não atende. Justificativa: O sistema permite apenas a comunicação entre professor e aluno/pais; 

Este item necessita que a comunicação seja realizada entre diferentes tipos de grupos, como 

por exemplo: Professor e Coordenador pedagógico, Professor e secretaria escolar, Diretor e 

aluno/pais;

7.1.10.4
Não atende. Justificativa: Não demonstra a possibilidade de visualizar pelo portal do aluno, o 

registro de aula e ocorrências lançada pelo professor; 



7.1.10.5 Atende

7.1.10.6 Atende

7.1.11.1 Atende

7.1.11.2

Não atende. Justificativa: O sistema permite apenas a comunicação entre professor e aluno/pais; 

Este item necessita que a comunicação seja realizada entre diferentes tipos de grupos, como 

por exemplo: Professor e Coordenador pedagógico, Professor e secretaria escolar, Diretor e 

aluno/pais;

7.1.11.3 Atende

7.1.11.4
Não atende. Justificativa: Não possibilita fazer cópia de informações de um 

ano/semestre/bimestre para outro;

7.1.11.5
Não atende. Justificativa: Não permite a inclusão de ocorrência para um grupo de alunos; 

Somente de um aluno em específico;

7.1.11.6 Atende

7.1.11.7 Atende

7.1.11.8 Atende

7.1.11.9 Atende

7.1.11.10 Atende

7.1.11.11 Atende

7.1.11.12 Atende

7.1.12.1 Atende

7.1.12.2 Atende

7.1.12.3 Atende

7.1.12.4
Não atende. Justificativa: Não apresenta a possibilidade de bloquear a exportação do arquivo em 

caso de inconsistência de informações com layout exigido pelo INEP.

7.1.13.1 Atende

7.1.13.2 Atende

7.1.13.3 Atende

7.1.13.4 Atende

7.1.14.1.1 Não atende. Justificativa: Não possui gerador de relatórios internamente no sistema; 

7.1.14.1.2
Não atende. Justificativa: Não permite desenho do relatório, de forma visual, pois a ferramenta 

não possui gerador de relatório interno;

7.1.14.1.3 Não atende. Justificativa: Não possui gerador de relatórios; 

7.1.14.1.4 Não atende. Justificativa: Não possui gerador de relatórios; 

7.1.14.1.5 Não atende. Justificativa: Não possui gerador de relatórios; 

7.1.14.2.1 Atende

7.1.14.3.1 Atende

7.1.14.3.2 Atende

7.1.14.3.3 Atende

7.1.14.3.4 Atende

7.1.14.3.5 Atende

7.1.14.3.6 Atende

7.1.14.3.7 Atende

7.1.14.3.8 Atende

7.1.14.3.9 Atende

7.1.14.3.10 Atende

7.1.14.3.11 Atende

7.1.14.3.12 Atende

7.1.14.3.13 Atende

7.1.14.3.14 Atende

7.1.14.3.15 Atende

7.1.14.3.16 Atende

7.1.14.3.17 Atende

7.1.14.3.18 Atende

7.1.14.3.19 Atende

7.1.14.3.20 Atende



7.1.14.3.21

Não atende. Justificativa: Não demonstra a possibilidade de emitir, visualizar e imprimir a 

formação de servidores, contendo no mínimo nome; (Não contem cadastro de formação de 

servidores)

7.1.14.3.22
Não atende. Justificativa: Não demonstra relatório contendo a quantidade total de professores 

somando todos os municípios;

7.1.14.3.23 Atende

7.1.14.3.24 Atende

7.1.14.3.25 Atende

7.1.14.3.26 Atende



7.2.1.1 Não apresentado

7.2.2.1 Não apresentado

7.2.2.2 Não apresentado

7.2.2.3 Não apresentado

7.2.2.4 Não apresentado

7.2.2.5 Não apresentado

7.2.2.6 Não apresentado

7.2.2.7 Não apresentado

7.2.2.8 Não apresentado

7.2.2.9 Não apresentado

7.2.2.10 Não apresentado

7.2.2.11 Não apresentado

7.2.2.12 Não apresentado

7.2.2.13 Não apresentado

7.2.2.14 Não apresentado

7.2.2.15 Não apresentado

7.2.2.16 Atende

7.2.2.17 Atende

7.2.2.18
Não atende: O sistema não permite criar critérios de classificação. Existem atualmente 

critérios fixos, pré programados pelos desenvolvedores do sistema;

7.2.2.19 Não apresentado

7.2.2.20 Não apresentado

7.2.2.21 Não apresentado

7.2.2.22 Não apresentado

7.2.2.23 Não apresentado

7.2.2.24 Não apresentado

7.2.2.25 Não apresentado

7.2.2.26 Não apresentado

7.2.2.27 Não apresentado

7.2.2.28 Não apresentado

7.2.3.1 Não apresentado

7.2.3.2 Não apresentado

7.2.3.3 Não apresentado

7.2.3.4 Não apresentado

7.2.3.5 Não apresentado

7.2.4.1 Não apresentado

7.2.4.2 Não apresentado

7.2.4.3 Não apresentado

7.2.4.4 Não apresentado

7.2.4.5 Não apresentado

7.2.5.1 Não apresentado

7.2.6.1 Não apresentado

7.2.6.2 Não apresentado

7.2.6.3 Não apresentado

7.2.6.4 Não apresentado

7.2.6.5 Não apresentado

7.2.7.1 Não apresentado

7.2.7.2 Não apresentado

7.2.7.3 Não apresentado

7.2.7.4 Não apresentado

7.2.7.5 Não apresentado

7.2.7.6 Não apresentado

7.2.7.7 Não apresentado

7.2.7.8 Não apresentado

7.2.7.9 Não apresentado

7.2 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES



7.2.7.10 Não apresentado

7.2.7.11 Não apresentado

7.2.7.12 Não apresentado

7.2.7.13 Não apresentado

7.2.7.14 Não apresentado

7.2.8.1. Não apresentado

7.2.8.2. Não apresentado

7.2.8.3. Não apresentado

7.2.8.4. Não apresentado

7.2.9.1 Não apresentado

7.2.9.2 Não apresentado

7.2.9.3 Não apresentado

7.2.9.4 Não apresentado

7.2.9.5 Não apresentado

7.2.9.6 Não apresentado

7.2.9.7 Não apresentado

7.2.9.8 Não apresentado

7.2.10.1 Não apresentado

7.2.10.2 Não apresentado

7.2.10.3 Não apresentado

7.2.10.4 Não apresentado

7.2.10.5 Não apresentado

7.2.10.6 Não apresentado

7.2.10.7 Não apresentado

7.2.10.8 Não apresentado

7.2.10.9 Não apresentado

7.2.10.10 Não apresentado

7.2.11.1 Não apresentado

7.2.12.1 Não apresentado

7.2.12.2 Não apresentado

7.2.12.3 Não apresentado

7.2.12.4 Não apresentado

7.2.12.5 Não apresentado

7.2.12.6 Não apresentado

7.2.12.7 Não apresentado

7.2.12.8 Não apresentado

7.2.12.9 Não apresentado

7.2.12.10 Não apresentado

7.2.12.11 Não apresentado

7.2.12.12 Não apresentado

7.2.12.13 Não apresentado

7.2.12.14 Não apresentado

7.2.12.15 Não apresentado

7.2.12.16 Não apresentado

7.2.12.17 Não apresentado

7.2.12.18 Não apresentado

7.2.13.1 Não apresentado

Rio do Sul, 11 de novembro de 2019

Jariel Floriano                                               Sidinei Oliveira Nunes

Tânia Mara Moratelli                                     Hans Manfred Schonberger

Gregori Francisco Cavichioli
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