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COMUNICADO DE RETOMADA DOS NOVOS PORTAIS

A Alfa Consultoria LTDA, vem por meio deste comunicar com grande
satisfação a todos os clientes que estamos a partir desta segunda liberando os
novos sites e portais da transparência e voltando a normalidade de sempre.
São realmente novos, pois foram construídos todos os sites, sistema de Esic e portais da transparência do zero em um mutirão que envolveu mais de 20
colaboradores de domingo a domingo das 8h as 23h, desde o dia 12/03.
Desde que tomamos conhecimento do grau de complexidade que envolve a
recuperação dos arquivos montamos essa grande operação de reconstrução.
Agora teremos um novo padrão de qualidade nos portais, desde a menor
prefeitura até as maiores como Campina Grande e Petrolina que, usam nosso
sistema, possuirão conformidade de acessibilidade, design e tecnologia.
Outro ponto a ser destacado é que os novos portais ganharam as
ferramentas do menu acesso rápido com os principais itens de transparência e a
de acessibilidade para deficientes visuais no topo do site, ambas cobradas pelos
órgãos de controle.
O site e portal agora estão com tecnologia responsiva, ou seja, abre nos
celulares igual a um aplicativo, se adaptando a qualquer formato de tela.
Para os municípios que possuem Instituto de Previdência, Fundo de Saúde,
Fundo de Assistência Social ou Trânsito, ganharam portais de transparência
independentes com seletores que encaminham o usuário separadamente para
cada um deles.
Iremos dar sequência de agora em diante a normalidade com a postagem
dos arquivos, notícias, fotos e demais itens necessários para alimentação dos sites.
Em alguns casos não conseguimos capturar dados de alguns secretários,
fotos, texto sobre o município ou ate mesmo a foto do prefeito ou outras
informações relativas ao site. Para tanto, basta nos enviar que faremos essa
inclusão no site institucional.
Todos os arquivos relativos a receitas, despesas, empenhos, peças
orçamentárias, folha de pessoal e licitações, para os municípios que alimentavam
os arquivos dentro do próprio sistema de licitação, estão todos preservados e já
disponíveis nos novos portais.
As notícias, fotos, e-SIC, diário oficial ou licitações que eram postados dentro
do site pelo WordPress e os e-mails recebidos e enviados até o dia 09/03 serão
encorpados ao novo site e portal assim que o processo de recuperação do banco
de dados for concluído, mas não temos data ainda definida. De agora em diante
deverão ser postadas como anteriormente dentro do próprio site.
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No caso das licitações para as prefeituras que estavam inseridas dentro do
site, estaremos disponibilizando, em breve e GRATUITAMENTE, um sistema para
filtro de licitações bem mais completo e interativo. Esse filtro pode ser conferido em
um
dos
nossos
clientes
através
do
link:
http://transparencia.petrolina.pe.gov.br/licitacoes
Como prometido, protocolamos os ofícios juntamente com o laudo técnico
do ocorrido junto ao TCE, CGU e MPF. Tivemos uma receptividade incrível por
parte destes respeitados órgãos. Disponibilizamos um site provisório três dias após
o ocorrido, estando disponível para o cidadão as principais ferramentas de
transparência cobradas pelos órgãos de controle como receitas, despesas,
empenhos, licitação, folha, E-sic, dentro outras. Os e-mails voltaram a funcionar no
mesmo dia do problema.
Agradecemos o carinho e compreensão dos Prefeitos, presidentes de
câmaras, contadores e demais envolvidos no processo de transparência, que
desde o início foram solidários conosco, num gesto mútuo de parceria.
Estamos buscando fazer todo o possível neste curto espaço de tempo.
Contratamos dois técnicos especializados em recuperação de banco de dados,
além de adicionar o suporte mais robusto que a Amazon (AWS) dispõe que custa
cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo possível conferir através do link:
https://aws.amazon.com/pt/premiumsupport/enterprise-support.
Este foi o momento mais difícil que a Alfa enfrentou desde sua fundação em
2010. O que aconteceu conosco foi um incêndio digital por causa ainda
desconhecida e culpa do nosso fornecedor de dados e que agora os especialistas
estão trabalhando arduamente para recuperar e reconstituir o máximo de dados
possível.
De todo modo, iremos acionar judicialmente todos os responsáveis para que
os danos causados sejam reparados. Estaremos também ingressando com outra
ação para a busca de liminar com objetivo da AWS e a Configr (Empresa
responsável pela configuração do nosso servidor) arquem com todos os custos de
contratação de empresa especializada para uma nova tentativa mais profunda de
recuperação, tendo em vista que um procedimento desses custa valores
extremamente elevados.
Para concluir, informamos que estaremos com uma equipe disponível para dar todo
suporte necessário para a retomada da normalidade e que qualquer dúvida ela
estará apta a esclarecer.

João Pessoa-PB, 26 de março de 2018.

Emanoelton Borges
Diretor presidente
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