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RESPOSTAS À CONSULTA PÚBLICA SEMGE/PMS Nº 002/2019 - 24/05/2019 à 31/05/2019 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 7375 DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

 
SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A SEMGE, através de Consulta Pública, colocou à disposição o Termo de Referência para que os 

interessados apresentassem suas considerações, inclusive, visando esclarecer eventuais dúvidas 

técnicas que pudessem surgir no curso do Processo Licitatório, que tem como objeto a contratação 

de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de licenças de uso, com 

serviços de suporte e manutenção dos produtos, por 36 (trinta e seis) meses, que suportarão a 

SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, incluindo, ainda, o 

treinamento na operacionalização e no uso dos sistemas citados, de acordo com as especificações 

e quantitativos do Termo de referência. 

O referido Termo de Referência foi disponibilizado através do link – 

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/ - pelo prazo de 8 (oito) dias corridos, no período de 

24/05/2019 à 31/01/2019, onde os eventuais questionamentos e sugestões foram encaminhados por 

e-mail, aos cuidados do Sr. Moabe Marinho, através do endereço 

moabe.marinho@salvador.ba.gov.br e do Sr. Eduardo Sousa  através do endereço 

easousa@salvador.ba.gov.br. 

 
QUESTIONAMENTOS E SUGESTÕES  

 
DIGISYSTEM - 31/05/2019  
 
QUESTIONAMENTO: Se a COGEL precisa apenas de um repositório único para autenticação dos 

seus usuários, de maneira que todos os órgãos pertencentes utilizem deste sistema para 

autenticação ou se será necessário ter o controle de autorização também, ou seja, controlar quais 

sistemas cada usuário (cidadão soteropolitano) poderá ou não utilizar dentro do ecossistema de 

serviços oferecidos pela prefeitura? 

 
RESPOSTA: Precisamos de um repositório central onde os usuários serão armazenados, bem 
como das funcionalidades de autorização e autenticação, com as especificações de um SSO 
(single-sign on). 
 
 
RED HAT - 31/052019 
 
QUESTIONAMENTO: No item 5, ao observar a “Imagem 1: componentes da solução e suas 

relações” não percebemos a existência de um Barramento de Serviços (ESB) que de acordo com a 

nossa visão e experiência nesse tipo de projeto, trata-se de um componente fundamental para o 

perfeito funcionamento da solução. 

 

RESPOSTA: A imagem será ajustada para mostrar mais detalhes da arquitetura, contendo os 
itens que entendemos serem os componentes necessários para a plataforma.  

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/
mailto:ricardo.seixas@salvador.ba.gov.br
mailto:easousa@salvador.ba.gov.br
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QUESTIONAMENTO: Não consta no termo de referência informações que possam estabelecer uma 

referência para que os fabricantes/fornecedores calculem a quantidade de licenças, subscrições e 

componentes necessários a solução. É importante que se aponte o dimensionamento (sizing), 

informações de carga e volumetria ou até mesmo o ambiente computacional sobre qual os softwares 

componentes da solução deverão ser implementados. 

 

RESPOSTA: As referências constarão na versão final do documento. 
 
QUESTIONAMENTO: Item 11.2 – As licenças e subscrições geralmente são pagas ao fornecedor 

em até 30 dias. A Red Hat não pratica esta condição comercial, restando a revenda parceira habilitar 

esta condição. Na prática tal condição comercial tende a ser mais cara para a contratação de 

licenciamento/subscrições de software do que a compra com pagamento a vista (upfront); 

 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO:  Item 9.12 – De acordo com a nossa experiência em projetos semelhantes 

nossa base histórica a quantidade de UST estabelecida para cada serviço de baixa, média e alta 

complexidade estão subestimados.  

 

RESPOSTA: A sugestão será avaliada. Caso haja algum entendimento diferente do que já foi 

exposto, atualizaremos no documento final. 

 
QUESTIONAMENTO: Item 18.3 e item 18.6 – O prazo para implementar uma prova de conceito e 

se avaliar todas as características que estão sendo exigidos bem como benefícios de interesse alvo 

deste projeto como performance, escalabilidade, facilidade de uso, gerenciamento, dentre outros é 

curto. 

 

RESPOSTA: A avaliação de conformidade terá como escopo apenas dois serviços de baixa 
complexidade, logo, entendemos que o prazo estipulado é equivalente com o esforço 
empregado na prova de conceito.  
 
QUESTIONAMENTO: Na “Tabela 2 - Quantificação de esforço e UST's para o aplicativo móvel” não 

identificou a atividade de desenvolvimento dos aplicativos. Sugerimos fortemente a adoção de um 

catálogo se serviços com todas as atividades entregáveis do projeto. 

 
RESPOSTA:  O Catálogo de Serviços ainda estava em desenvolvimento no momento da 
consulta pública. Contudo, esse documento constará na versão final do TR.  
 
QUESTIONAMENTO: Não identificamos o perfil do profissional de analista de processos e requisitos, 

que entendemos ser necessários para a execução do projeto. 

 

RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
 
 
MULESOFT – 31/05/2019 
 
QUESTIONAMENTO: A arquitetura da solução Mulesoft possui um controlador, chamado "Control 

Plane" que é disponibilizado em nuvem e não armazena quaisquer dados transacionais apenas 

metadados (portal das apis e monitoração). O Control Plane é formado pelo Design Center, 

Management Center e o Exchange que utilizam muitos servidores, muita memória e poder de 
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processamento por isso a Mulesoft colocou estes sistemas em nuvem para não repassar ao cliente 

os custos "exagerados" de Hardware, o que bastante justo e econômico. O Anypoint Runtime Engine, 

coração, pode ser instalado on-premise conforme a necessidade do cliente. O Runtime sim faz o 

processamento transacional das APIs. Podemos seguir desta forma "O componente core da solução 

(runtime) devem ser disponibilizados localmente, na infraestrutura da CONTRATANTE e os demais 

componentes portais e desing e monitoração deverão ser preferencialmente on-premise 

(localmente), ou caso não seja possível, então em última instancia serão aceitos em nuvem;" 

 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Quais conectores a solução necessitará? Grande parte dos conectores são 

suportados, no entanto Conector SAP, PeopleSoft, HL7, Siebel FTPS, por exemplo são cobrado a 

parte. 

 
RESPOSTA: Os conectores a serem solicitados serão revisados para prevenir que conectores 
pagos, conforme sugerido, sejam necessários em outro momento. 
 
QUESTIONAMENTO: Sobre o trecho “Possuir alertas para diferentes níveis de controle.”, quais 
níveis de controle se referem? 
 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: A solução Anypoint não contém um firewall de borda para realizar a segurança 
perimetral, entendemos que este requisito não fica descoberto pois a rede da COGEL já possui 
Firewall instalado na DMZ assegurando o ambiente.  Está correto o nosso entendimento? Caso 
positivo este requisito deverá ser proposto pela rede (firewall) da Cogel. 
 
RESPOSTA: Entendemos que soluções de SSO possuem estas funcionalidades em suas 
especificações. 
 
QUESTIONAMENTO: O valor dos encargos de serviços com pessoal dobra fora do horário e finais 
de semana. Portanto fica quase que impossível para a CONTRATADA realizar trabalhos fora do 
horário haja vista os custos. Desta forma sugere-se que haja uma diferenciação do UST caso o 
projeto seja realizado fora do horário. 
 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: O professor irá se deslocar para tal atividade. Caso ela seja menor que 8 
horas/dia, então cobra-se a diária uma vez que o investimento de se montar o treinamento, os custos 
de deslocamento, e a alocação do professor já foram feitos. Podemos seguir desta forma? 
 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto.  
 
QUESTIONAMENTO: Vocês irão fornecer o design das telas dos aplicativos, ou seja, o mockup das 

telas para a CONTRATANTE tenha condições de criá-los a partir de uma ideia pré-concebida? 

 

RESPOSTA: A contratante fornecerá um padrão de telas, com identidade visual própria, a ser 
utilizado pela contratada no desenvolvimento do aplicativo mobile;  
QUESTIONAMENTO: Não foi possível localizar a tabela de preços máximos neste documento. 

 

RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Acreditamos que este item não tenha mais o componente Gestão de 

Identidades pois não foi encontrado neste termo de referência. Está correto nosso entendimento? 
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Explicar consumo de USTs ao longo dos 36 meses. Podemos considerar um comprometimento de 

consumo mínimo inicial em 20% do total de USTs? Entendemos que o mercado pratica o pagamento 

referente às licenças a ser realizado pela CONTRATADA em até 30 dias a partir da assinatura do 

contrato e o pagamento da manutenção/suporte da Solução de Gateway de serviços de API’s, deverá 

ser realizado conforme os entregáveis sob demanda. O suporte passa a valer a partir da assinatura 

do contrato. 

 

Faltou a tabela de referência de licenças. 

 

Existe o licenciamento por subscrição apenas. Podemos oferecer a modalidade por subscrição? 

 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. O formato de licenciamento e pagamento proposto no 
documento inicial será alterado para melhor atender ao licenciamento por subscrição. 
 
QUESTIONAMENTO: Entendemos que o prazo de manutenção de 36 (trinta e seis) meses se 

iniciará a partir da assinatura do contrato. Está correto? 

 

RESPOSTA: o prazo de manutenção se iniciará a partir da assinatura do contrato. 
 
QUESTIONAMENTO: Entendemos que o texto fonte dos recursos não interfere nos pagamentos e 

na forma de trabalho. Está correto nosso entendimento? Caso sim, este texto pode até ser removido. 

 

RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Pode-se fornecer referências de cases de referência de implementação 

internacionais ao invés de atestados. Podemos seguir desta forma? 

 

RESPOSTA: Referente aos atestados, estamos de acordo. O texto será revisado. 

 
QUESTIONAMENTO: Entendemos que a demonstração deverá contemplar dois serviços de 

negócios simples para fins de demonstração somente, a serem definidos posteriormente pela 

CONTRATANTE, que sejam formados por, no mínimo, uma API cada um para que haja tempo de 

demonstrar no prazo e sem tem que haver desenvolvimento do aplicativo móvel. Está correto nosso 

entendimento? 

 

RESPOSTA: o que se está pedindo são exemplos de dois serviços utilizando no mínimo duas 

APIs cada (total de quatro APIs), e que pelo menos uma das APIs seja de alta complexidade. 

Tais serviços devem ser demonstrados em aplicativo móvel. 

 

QUESTIONAMENTO: Entendemos que poderão ser prorrogados, se e somente se a SEMGE assim 

o justificar como necessário, certo? 

 

RESPOSTA: Somente se houver justificativa prévia pela CONTRATANTE. 

 

QUESTIONAMENTO: Um prazo ideal seria em torno de 120 horas ou 5 dias no máximo dependendo 

da complexidade. Está correto fazemos desta forma? 

 

RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
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ORACLE – 31/05/2019 
 
QUESTIONAMENTO: Primeiramente gostaríamos de agradecer a oportunidade de responder ao 

chamamento público em questão e poder colaborar com este projeto estratégico da PMS. 

 

Analisando a proposição descrita no material do chamamento (TR01 SPM.pdf), gostaríamos de 

ressaltar alguns pontos que baseado em nossas experiências e de acordo com outros projetos com 

objetivos similares do mercado, entendemos que não estão presentes na composição dessa 

proposição descrita no material do chamamento; 

  

Por exemplo, entendemos que dentro da proposição de Governo Digital, ao qual prevê em sua 

concepção a expansão dos serviços públicos on-line e as formas de interação com o cidadão, os 

pontos que elencaremos abaixo são fundamentais para que se tenha um serviço de atendimento 

dentro dessa era de transformação digital, além é claro, da necessidade de possuir uma camada de 

barramento e integração, segura e eficiente. Pela nossa avaliação, apenas esses dois últimos pontos 

(barramento e integração) fazem parte desse material do chamamento público. 

 

Pontos fundamentais aos quais não verificamos no documento: 

 

• A Gestão de Serviço Digital (Governo Digital) multicanal é o ponto chave de uma plataforma 

integrada, contendo em uma única interface a gestão completa dos serviços utilizados e 

histórico das interações, garantindo assim um atendimento/serviço eficiente e ágil. Ou seja, 

uma única plataforma para todos os canais disponíveis (presencial, chat, e-mail, push de 

aplicativo, SMS, mídias sociais etc.). 

 

• A Gestão de Conhecimento utiliza informações da plataforma e de outras bases de 

informações existentes para garantir uma fonte viva de informações, podendo assim serem 

utilizada pelos atendentes. Essas informações podem ser acessadas no formato de simples 

perguntas (Linguagem Natural) e também podem alimentar plataformas de atendimento 

automático virtual, como soluções cognitivas e chatbots. 

 

• Outro ponto a ser considerado é que a qualquer momento existem milhões de brasileiros 

conectados em redes sociais. Esse canal único deve ser rico em informações sobre o 

comportamento, preferências e necessidades, podendo também ser um canal de 

comunicação individualizado com o Cidadão. A Gestão de Mídias Sociais implementa a 

escuta e análise de menções e tópicos permitindo determinar que os serviços prestados pelo 

Município estejam repercutindo e entendendo as opiniões/demandas dos cidadãos. 

  

Esses 03 pontos destacados devem estar em uma plataforma única, garantindo integridade da 

informação, disponibilização rápida de serviços, flexibilidade de integrações com sistemas legados 

e sem necessidade de codificação/desenvolvimento de portais e aplicativos, garantindo assim a 

disponibilização rápida dos serviços digitais. 

 

No que tangem as especificações da camada de gestão de identidade contidas no documento, cabe 

ainda uma análise mais aprofundada e detalhada, pois considerando um projeto de disponibilização 

de acessos aos cidadãos, via aplicativo ou web, não vimos nos requisitos citados, nada que permita 

a implementação desse tipo de serviço. (só existem três requisitos para tal módulo no documento, 

página 07) 
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Para a camada de barramento (Gateway API) entendemos que podemos colaborar com mais 

detalhamento de requisitos técnicos/funcionais, uma vez que o documento possui 19 itens neste 

tópico. 

 

Contudo, para podermos fazer um trabalho mais detalhado e apoiá-los da melhor forma possível, 

gostaríamos de solicitar um adiamento do chamamento público, bem como solicitar uma agenda para 

podermos detalhar mais nossas experiências e proposições acima. 

 

Abaixo encaminhamos um exemplo de case similar a esta demanda/projeto da PMS que se utiliza 

dos conceitos que descrevemos neste e-mail: 

 

https://www.1746.rio 

  

https://www.1746.rio/portal/carioca-digital (Descrição dos Serviços do Portal) 

 

https://www.1746.rio/portal/estatistica (Serviços Disponíveis no Portal) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.golmobile.canal746&hl=pt_BR 

(Aplicativo Android) 

 

https://itunes.apple.com/br/app/1746-rio/id425739340?mt=8  (Aplicativo iPhone) 

 

Qualquer dúvida estamos à disposição e ficamos no aguardo da confirmação da próxima agenda. 

 

RESPOSTA 1: O projeto prevê a aquisição de uma solução para INTEGRAÇÃO e PUBLICAÇÃO 

de SERVIÇOS ONLINE, onde foram priorizados os pilares de: integração através de 

barramento, publicação centralizada de microserviços, gestão de identidade do cidadão e 

publicação de serviços digitais através de um aplicativo móvel. Dessa forma, os itens 

destacados pela empresa, não fazem parte do escopo da solução pleiteada pela Prefeitura. 

 

RESPOSTA 2: Quanto ao questionamento sobre a camada de Gestão de identidade, 

informamos que faremos os ajustes necessários para um maior detalhamento sobre as 

especificações e requisitos relacionados a esse módulo.  

 
 
 
 
 

https://www.1746.rio/
https://www.1746.rio/portal/carioca-digital
https://www.1746.rio/portal/estatistica
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.golmobile.canal746&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/1746-rio/id425739340?mt=8
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A motivação inicial para abertura de processo preliminar de Consulta Pública foi permitir aos 

interessados, especialistas e à sociedade de maneira geral, que apresentassem suas contribuições, 

de forma crítica, elucidativa ou sugestiva, de modo a contribuir para o processo licitatório, que visa 

uma futura contratação, através do sistema de registro de preços, para contratação de serviço 

especializado em tecnologia da informação, compreendendo consultoria, planejamento, execução e 

implantação de projetos de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa dos sistemas presentes na 

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS.  

Verifica-se que o procedimento de Consulta Pública realizado pela Prefeitura logrou êxito no que diz 

respeito a esta temática, tendo em vista que os subsídios recebidos contribuíram - em maior ou 

menor grau - para o aperfeiçoamento do instrumento convocatório da contratação pública, ao passo 

que, podemos considerar positivo o saldo deste procedimento preliminar.  

Desta forma, foram realizadas alterações nas especificações com vistas a promover a melhor 

contratação para a Administração Pública, muitas delas decorrentes das sugestões e críticas que 

foram enviadas. Dessa forma, informamos que, em momento oportuno, iremos disponibilizar uma 

nova versão do Termo de Referência com os devidos ajustes realizados.  


