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Empresa Interessada – 01
Nosso software de Gestão de Saúde, voltado para Atenção Básica
... tem chamado à atenção de vários estados e foi totalmente desenvolvido utilizando
softwares livres, tanto na parte WEB quanto no aplicativo para Agentes Comunitários de
Saúde.
Nosso aplicativo ... , que ganhou prêmio ..., está virando um Software Livre...
...
Então, queria deixar registrada nossa insatisfação em ver no termo de referência à procura por
empresas que desenvolvam apenas em ambientes da Microsoft (C#, Vb, etc), visto que, no
próprio edital vocês especificam que:
3.8.2.
Não serão aceitos componentes fechados, tecnicamente denominados como pré-compilados,
tais como, mas não exclusivamente, arquivos JAR, DLL, EXE, etc.
3.12.5.7.
É vedada a utilização de drivers ou softwares de terceiros pela CONTRATADA que possam
gerar quaisquer despesas futuras à PRODEST, como o de licenciamento;
Eu diria que é no mínimo incoerente, citar num mesmo edital C#, .Net e Vb.Net e proibir
componentes fechados ou a não utilização de drivers de terceiros.
Sem mais para o momento e triste por não poder contribuir para o desenvolvimento no Estado
do Espírito Santo,
Meus pêsames pelas escolhas.
...
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Prezado ...,
Também consideramos de bom apreço que órgãos públicos estejam utilizando softwares livres
para aquisição de sistemas aplicativos.

Entretanto, o PRODEST, como uma autarquia do poder público do Estado do Espírito Santo,
tem como papel institucional, dentre outros, o desenvolvimento e manutenção de sistemas,
segundo o conhecimento da maioria do seu corpo técnico, que é o caso da contratação
pretendida.
Encontramo-nos também em processo de utilização de plataformas livres, tais como: NODEJS
(WEB - base Javascript), CORDOVA (mobile), ANGULAR (base Javascript) e HTML CSS.
Assim, agradecemos seu contato e as observações apresentadas.
Estamos à disposição e desejamos continuidade no sucesso dessa empresa e, caso seja do seu
interesse, contar com sua participação na atual e outras contratações futuras.
Atenciosamente,
Helvécio Henrique de Oliveira
Analista de Informática
Subgerência de Integração – SGITG
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