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Protocolado n': 7224/2018

Interessado Prefeitura do Município de Jaguariúna

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistemas integrados
de administração pública

Ata da Sessão Pública do Pregão 8 1/20] 8

Aos dois dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, às 14:30 (catorze e trinta horas),

reuniram-se na Sala de Sessão Pública, a Pregoeira Mansa Aparecida Rissatti, nomeada

pela Portaria n' 1.513/2017 de Dezembro de 2017, o membro equipe de apoio Renato

Ribeiro Goivinho e o representante do Departamento de TI, Senhor Bruno Henrique da

Silva para a empresa vencedora realizar a apresentação do sistema, conforme memorial
descritivo do Edital

Após deu início a instalação de todos os equipamentos pela empresa CEBI -- Centro

Eletrõnico Bancário Industrial LTDA, para a devida demonstração do sistema. Em

seguida funcionários da empresa vencedora deu início a apresentação com a presença de

todos abaixo assinado, bem como o responsável pelo Departamento de TI.

Após a apresentação dos requisitos estruturais a empresa E&l Produções de Software

LTDA pede para constar em ATA o que segue abaixo:

;Ao apresentar a integração com o módulo de Frotas, o mesmo não encontrava-se
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instalado;

O Frotas foi visivelmente demonstrado num outro banco de dados;

Utilizaram um banco de dados com o nome DEMO e outro com o nome ORCL

O usuário criado para demonstrar a integração não pode ser utilizado por se tratar de outro
banco de dados

A apresentadora sugeriu refazer o cadastro em todos os sistemas, pois, como utilizaram

outro banco de dados, o cadastro feito anteriormente não se encontrava neste banco;

Foi solicitado apresentação do cadastro nos módulos:

Recursos Humanos, Tributário, Saneamento

Ao demonstrar o sistema multa-usuário não utilizaram o mesmo usuário criado no item 01

uma vez que foi utilizado outro banco de dados;

Não foram demonstrados criações nem impressões de relatórios e principalmente de
gráfí cos ;

SÓ demonstrou uma tela com as opções de salvar em determinados formatos, não salvando

efetivamente principalmente no formato XLS que sabemos ser o mais complicado;

Foi criado novamente o cadastro da TALITA RAISSARO com o mesmo CPF deixando

mais uma vez evidente se tratar de outro banco de dados, pois o cadastro já havia sido feito
em outro banco de dados;

Foi solicitado a geração de Folha de Pagamento e Tributos e alegado pela empresa que não

havia técnico para estes sistemas, conforme o edital, não pode se pular item e a empresa

deve estar apta a demonstrar qualquer sistema a qualquer momento. Tentaram inclusive

demonstrar um procedimento contábil onde estava com técnico e não conseguiram.:

Em seguida, a empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA pede para
ATA o que segue abaixo:
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Declara que em momento oportuno apresentará recurso para desclacificação da empresa a

desclacifícação da empresa CEBI por ter desatendido itens mandatórios, a saber o Item l,

exige que os sistemas sejam totalmente integrados, utilizando o mesmo banco de dados.

Neste caso, ocorreu desobediência ao exigido pois foram utilizados 2 instâncias diferentes

durante a apresentação, a saber: instâncias DEMO e ORCL. Quando da apresentação do

item l ocorreu uma primeira modificação, no item 3, ocorreu nova mudança e outra vez no

item 9, conforme comprovam as imagens obtidas por meio do filme produzid. Ainda a

apresentadora da empresa CEBI declarou que estava fazendo uma integração entre as

tabelas do banco de dados. Processo que demorou vários minutos, oque prova de forma

incontestável que os dados não são totalmente integrados. Este fato afronta inegavelmente o

item 1 5 do edital, onde se lê, "a inclusão de cada registro deverá ser sempre única e então,

utilizada de forma geral por todos os módulos/sistemas que dependam deste registro".

Ainda, em relação aos módulos de Tributos, RH e cemitérios a empresa CEBI afirmou que

não poderiam utilizar cadastro de fornecedor: Como não poderia?, se um fornecedor.

poderia ser um eventual contribuinte e se na área de cemitério algum fornecedor poderia

entregar algum produto ou serviço, também na área de RH um fornecedor poderia ser

conveniados para efeito de consignações de folha de pagamento e também poderia ser uma

instituição financeira, para qual são expedidos arquivos bancários para pagamento de
pessoal, dentre outros.

Ainda, no item 10 não foi comprovado o processamento exigido, pois mesmo o relatório

em processamento a memoria não foi alterada, 2% deveu-se a abertura do sistema e não ao

processamento. Não houve obediência ao exigido pelo examinador, pois a empresa

declarou que não poderiam fazer o calculo pois os técnicos das áreas de tributos e RH não
estavam presentes:

G

A Senhora Pregoeiro informa que o responsável pelo Departamento de
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Henrique da Salva realizará relatório referente à apresentação de hoje (02/07/201 8) o qual

será lido na íntegra na próxima sessão, ou seja, dia 03/07/20]8 às 08:30 na presença de

todos. A Senhora Pregoeira informa que seguem anexas as impressões deitas durante a

apresentação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela

Senhora Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes. A Senhora Pregoeira, declarou
encerrados os trabalhos.

E&l Produções de Sofhvare LTDA
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