
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Pregão: 81/2018

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 1/201 8

No sexto dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 09:00 (nove horas), reuniram-sc na

Sala de Sessão Pública, a Pregoeíra Nlarisa Aparecida Rissatti, nomeada pela Portaria n'

1 .5 1 3/2017 de Dezembro de 2017 e o representantes do Departamento.de TI, Senhor Bruno

Henrique da Salva , para o início da apresentação do sistema exigidas em cláusula 12.8 do

edital, sob o título Funcionalidade dos Módulos da terceira colocada "Sonner Sistemas

cle Informática LTDA"

A sessão também contou com a presença do representante devidamente credenciado e

abaixo subscrito da empresa "E&l Produções de Sofhvare LTDA"; Sr. Evaildro Lemke

Lampier.

A sessão deu inicio caiu a leitura do relatório realizado pela equipe técnica do depto de

Informática, da apresentação realizada pela empresa "Sonner Sistemas de Informática

LTDA", no dia 02/08 passado, finalizando os itens sob o título de Módulos Estruturais.

Com parecer favorável à apresentação como mostra relatório que segue em anexo, deu-se

continuidade à apresentação. Os itens foram sorteados em sessão anterior na presença de

todos. Em continuidade, foi explicado pelo representante do Depto de Informática, que nos

itens constantes no Edital, em Funcionalidades dos Módulos, a numeração por erro de

digitação, pulou do número 704 para o 715. Em função de um item sorteado estar nesse

intervalo de números não existentes, no caso o número 71 0, foi sorteado outro número para
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ser apresentado no lugar desse. O número sorteado foi o 398, e a folha do sit.

consta em anexo.

Em seguida deu-se início às demonstrações na sequência que segue.

Módulo B. 1) Sistema de Contabilidade, Orçamento Público e Tesouraria

Itens 04, 09, 21, 23, 26, 32, 33, 35, 47 e 63

Módulo B.2) Sistema de Administração de Compras, Licitações e Contratos

Itens 72, 73, 87, 88, 90, 95, 101, 113, 118, 122 e 132

Módulo B.3) Sistema de Administração de Materiais (almoxarifado)

Itens 149, 156, 169, 183, 191 e 192

Módulo B.4) Sistema de Administração de Património

Itens 203,224,232,235 e 244

Módulo B.5) Sistema de Controle de Frota

Itens 274,276 e 278

Módulo B.6) Sistema de Controle de Protocolo

Itens 318, 320, 323, 341, 363 e 368

Módulo B.7) Sistema de Gerenciamento de Despesas

Itens 383 e 385

Módulo B.8) Sistema de Administração de Pessoal Folha de Pagamento

Itens 398,412,413,419 e 425

Módulo B.9) Sistema de Controle de Ponto Eletrõnico

Itens 442,447 e 456

Módulo B.lO) Sistema de Recursos Humanos

Itens 458, 463, 470, 476, 486, 488 e 490

sorteador
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Módulo B.12) Sistema de Tributação Municipal

Itens514,517,534,539,547

559,563,581,582,598,601,606,609,612,628,638,655,66 1,682,694 e 697

Com excessão dos Módulos B.5, B.6, que foram analisados pelo representante do

departamento de Informática, os demais módulos foram apresentados com a presença dos

responsáveis de cada Departamento, que ao final de toda a apresentação emitirá relatório

com parecer a respeito.

A empresa "E&l Produções de Software LTDA" pede para constar o que segue abaixo:

Boa tarde

Edital Prefeitura blunicipal de Jaguariúna SP

Apresentação da Empresa Sanner

A. FUNClaNALIDADES DnS MÜDULnS

ÜRCAMENTD PUBLICA

91 ü módulo deverá possuir ferramentas para alteração dü PPA, permitindo Alteração de anões E de programas

-> Nãn furam demonstradas as alterações de Programas, apenas das Anões;

GERAL

63 Exportação de dados para sistemas do TCESP, ou Receita Federal: LEi de ResponsabilidadeFiscal

Item nãn apresentada
Pla nilh a d a E d u c a ç ã o

Item nãü apresentada
Informações para a OIRF

Item nãn apresentada
Transferência via WEB de tabelas de lançamentos conforme laynut definido pela TCESP - AUDESP.

- Geraram ü3 arquivos da AUtJESP. porém conforme determinada no item deveria ser feia a "Transferência via WEB'

uu sela, nãa faltam gerados tüdns us arquivos E nãü houve a transferência E validação

siSTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE coMPRAS. LiCiTAçõES E CÜNTRATnS
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87)Permitir B configuração de acesso pür item de menu e üu übleto. através de grupos deusuários

A permissão é dada pnr usuárin e nãü através de grupos de usuárius;

95) 1] sistema deverá permitir realizar solicitações plurianuais comprometendo apenas o saldo da dotação nü

ext:rcício corrente

A demanstraçãü du item füi dada em cima de um cantratü. n que solicita ü item É a demonstração de

saliEitações plurianuais de acorda cüm as datações du exercício corrente, nu seja. fazer uma sülicitaçãa
em diversos ânus, cüm um elemento de despesa material de consuma pür exemplo, demanstranda ana a

ann e am cada ana cüm seu salda arçamentárin;

siSTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS(ALMÜXARiFADO)

1691[lsistema deverá permitir.em suaintegração como sistema de compras.a baixa total ou parcial de

Solicitações de Compras. contidas em pedidos au contratos. Isto deverá ser realizada através das áreas competentes

Nãü conseguiu demonstrar via Almaxarifadü. conforme demonstra u relatório que. fai gerado que fni de um

print da tela nn sistema de Campus e nãu nn dn almuxarifadn.

sisTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRiMÕNiü

224)Permitir emissão de relatório cüm relação de baixas de materiais permanentes contendo: número da plaqueta

nome do material permanente e tipo da baixa

[] sistema apresentou diversas erros an tentar imprimir ü relatório, canfarme onde SEr observada na

filmagem. nãn fni passível emitir n relatório devido ans erros, cam isso n apresentador pesquisou alguns
itens baixadas E deu um print screen na tela;

2351Permitir emissão de relatório de desincürpürações por posições da organograma, delimitando a mÊs cano

Item nãa atendida. após várias erros a apresentador resolveu passar sem atender pais nãa estava

cünseguinda;

SISTEMA DE CÜNTRÜLE DEPRnTnCnLn

31]3) Permitir a configuração de notificações que possam ser enviadas par emails previamente caElastrados às

pessoas e/ou departamentos interessados, de forma que üs mesmos sejam informadas: automaticamente,

sempre qun ucarrer alguma movimentação na processo
Não fü demonstrado o envia por e-mail cunfürme solicita ü item finde diz "us mesmos sejam informados,

automaticamente, sempre que ocorrer alguma mavimentaçãa nn processa.", não foi demüsntrada nenhuma

movimentação. somente uma tela de configuração:

SISTEMA DE RECURSÜSHUMANÜS

458)Manter ü cadastro de candidatos com dados pessoais, habilidades técnicas E humanas;.
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®

Não foi demonstrada a parte de habilidades técnicas e humanas. srJmente sirnplesmeElte ü cadastro de

funcionários

SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

S59) Permitir que guias geradas viõ internet püssarr ser inscritas automaticamente na Dívida Ativa. sempre que não forem pagos. aü final de cada

ano-exercício

ü apresentador deixara claro [nmü pudemos observar na filmagem que a banco para retirada guias fica na v/Bb e nãa É a mesma banca de

execução dn sistema."a baniu fica na Amaznn para ficar dispaníve1 24h X 7dias B a ligação das dais bancas é feita através de um
webservices tadn dia". ferindo ite-s de Requisitos Estruturais obrigatórios

ül) üs sistemas devem ser totalmente integrados. utilizando ü mesmo gerenciador banco de dados, nos termos

dispostos nestetermo;

15) D Banco de Dados deverá estar residente num Servidor de dados e todas os usuáriüs do sistema deverão inserir
e extrair dados deste banco de dados de moda ün-linfa. 0u sela. após uma inclusão. alteração ou exclusão de um

registro qualquer. instantaneamente, qualquer outra usuáriü ao acessar ü mesma registrü deverá visualiza-lacam

3 modificação ocorrida e sem replícação de dados em tabelas distintas dü banca.de dadas. isto é: A
inclusão de cada registou deverá ser sempre única e. então, utilizada de forma geral pnr tudüs os módulos/sistemas

que dependam deste registrn:

21)Püllerá ser ofertado sistema hhrida. ou seja: Parte do sistema poderá ser desktüp E parte poderá ser

Web.desde que a base de dados utilizada sela exatamente a mesma. Caso sela utilizado DataCenter todos os
dados ali armazenados deverão ser transferidos por latinas automatizados.em tempo real e de forma segura para

a bas de dados utilizada nas dependências da Prefeitura Municipal através da Internet. A Prefeitura de Jagaariúria

disponibilizará banda larga de lüü Mb/s para ü servidor de banco de dadas para a rualizaçãü dessarütina;

B8) 1] cadastro de materiais permanentes E de consumo deverá ser umCadastrc única para todas que dependam

destes registrüs;

89) 1] cadastro de serviços deverá ser um Cadastro Unicapara todos que dependam destesregistrus;

9[]) ü cadastro de ürganograma dü município(estrutura administrativa) deverá ser um Cadastro lÍRica para todos

92) D S stema deverá possuir funcionalidade de forma que através do SITE da PREFEITURA MUNICIPAL. e de farrTla

online". e "via Internet", ea partir da Banca de Dados onde a Sistema armazena us registrüs. sela possível a

dispünibilizaçãa de st:rviços diversos. entre üs quais deverão ser demonstrados. no mínimo:(1) emissão de

certidões negativas junto à Fazenda Pública Municipal,(21 emissão de contra-cheques para ü funcionalismo

publica (3) emissão de extratüs para fornecedores relativas Büs pagamentos que lhes foram realizadas e dos

débitos porventura ainda existentes.(4) emissão de editais de licitação que estejam sendo promovidos pela

Prefeitura.(5) emissão de extratos de empenhos realizados para fornecedores diversos.(7) estratos de

andamentos de processos prütocnlizados luntü à Prefeitura Municipal em que constem as diversos trâmites ló

ocorridos(8) :missão da DIÁRIA OFICIAL dü município nas datas desejadas pelo cidadão e conforme tenham sida

inseridas nü Sistema;- Esses itens deveriam ter sidns demonstradas na mesma base de dadas utilizada pelo sistema.

e coma dita pneu apresentador, é uma base a parte atualizada pür dia.
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A empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA pede para constar o que segue abaixo:

Reiteramüs que os itens apresentadas na dia de hoje. foram apresentadas rigürasamerlte dentro da estipulado pela

edital, podendo ser comprovados pelas filmagens e impressões de todos os relatórios solicitados pelo edital e pela

comissão de avaliação da PM. ficando somente 111 item não demonstrado do Património

A seguir a sessão foi encerrada, e marcada para amanhã 07/08/2018 às 9:00 horas, na

mesma sala a continuidade das apresentações da empresa Sonner Sistemas de Informática

LTDA

A presente Ata, vai assinada por todos os presentes

Mári+a Aparecida Rissatti

Pregoeira

Equipe técnica clo Departamento de TI

máticaLTDA

areLTDA
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Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de T.l.

fine: (019) 3867-9733/ 3867-9734 - blplma11Êa@iêguarliloa:$P:gg){:br

Oficio Ro 6Q/2018

Jaguariúna.02 dejulho de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos

Venho através deste, apresentar o relatório da data de 02/08/2018 da apresentação do sistema da Sonner

Sistemas de Informática LTDA.

Foram apresentados os 26 (vinte e seis) itens restantes dos requisitos estruturais obrigatórios, completando o

apresentação

Item 82, 83 e 84: Os itens 82, 83 e 84 foram demonstrado conforme solicitados no edital, e após habilitada

a função dentro do sistema, foram gerados códigos de barras conforme descrito nos itens 82, 83 e 84 do

edital.

Assim, ülcou constatado que todos os itens apresentados estão de acordo com o que estabelece o edital. Sendo

assim solicito a continuidade da demonstração do software.

Limitado ao exposto, dique com meus votos de e:uma e consideração

l
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Prefeitura do Município de Jaguar úna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna/SP - CEP: 13.910-027 - CNPJ 46.410.866/0001-71

Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de T.l.

fine: [019) 3867-9733/ 3867-9734 -

Chefe de Divisão
Departamento de T.l.
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