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Protocolado n': 7224/2018

Interessado Prefeitura do Município de Jaguariúna

Objeto: contratação de empresa pal'a fornecimento de licença de uso de sistemas
integrados de administração pública

Ata da Sessão Pública do Pregão 8 1/201 8

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

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

Portaria n' 1.513/2017 de Dezembro de 2017 e o representante do Departamento de TI,

Senhor Bruno Henrique da Salva , para o continuidade da apresentação do sistema exigido

em cláusula 1 2.8 do edital, sob o título Funcionalidade dos Módulos da terceira colocada

"Sonner Sistemas de Informática LTDA"

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

abaixo subscrito da empresa "E&l Produções de Software LTDA", Sr. Evandro Lemke

Lampier.

A sessão deu inicio com com a demonstração dos itens sorteados do Módulo B.13)

Sistema de Saneamento Básica e contou com a presença de servidores da área.

Itens apresentados: 724, 727, 734, 735, 753, 763, 766, 784, 789, 790,. 793, 809, 8 16, 826,

828, 838, 848, 898 e 908

Os demais itens demonstrados foram:

B. 1 6) Módulo Emissão de consulta Tributos Municipais

Item 91 8

B.19) Módulo de gestão de cemitérios

Item 957

Esses últimos foram analisados pelo servidor responsável do Depto de Informática Bruno

Henrique da Salva.
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Sobre a apresentação do dia de hoje, a empresa E&l Produções de Software LTDA,

pede para constar em Ata, os seguintes dizeres

'Edital Prefeitura Municipal de Jaguariúna SP

Apresentação da Empresa Sanner

Solicito a desclassificação da Empresa Sonner pelos item abaixo relacionada

[l sistema füi apresentado com a base de dados da PM Araguari-MG, todas as outras apresentações faltam

feitas cüm a base de dados da PM Verdes Mares. aü ser questionada ü apresentador disse que "esqui:ceu de

mudar B nome dü cliente" provando mais uma vez que a base de dados não se trata da mesma base que foram

apresentadas os Requisitos Estruturais

Após observação a apresentador mudou D nome dn cliente. Gamo pude ser visto na filmagem. para Prefeitura

de Verdes Mares, observe que nüs relatórios impressos o endereço nãü É ü mesmo das relatórios impressos

anteriormente nas outras apresentações.
Nü Item:

918) Emissão de 2g Via de Taxas Mübiliárias da exercício B guias atualizadas.

Mais uma vez ficou comprovado a utilização de mais de uma base de dados. a própria pregaeira perguntou "parque

nesse relatório saiu Município de Sãa Roque" uma vez que começaram a apresentar cnm a Prefeitura de Verdes

Nlares o apresentador disse "o ambiente web que nós montamos usamos outra base". Para sanar esse "problema'

imprimiram outra guia na base desktnp para que saísse o nome da PM Verdes Idades

tem desclassificatóriü conforme itens exigidas da edital abaixo selecionadüs:

lll) Os sistemas devem ser totalmente Integrados, utilizando ü mesmo gerenciadnr banco de dadas, nos

termos dispostos neste termo:

15) ü Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos üs usuáriüs dü sistema dE:Verão

inserir e extrair dados deste banco de dados de modo ün-líne. Du sela. após uma inclusão. alteração ou

Exclusão de um registrü qualquer. instantaneamente. qualquer nutro usuário aü acessar n mesma registrü

deverá visualiza-lücom a modificação ocorrida esemreplicaçãade dadas

em tabelas distintas dü banca de dados, isto é: A inclusão de cada registrn dwerá ser sempre única e.
então, utilizada de forma geral pür todos os módulos/sistemas que dependam deste registro

21) Poderá ser ofertado sistema híbrido, nu seja: Parte dü sistema poderá ser desktap E parte poderá ser

Web, desde que a base de dados utilizada seja exatamente a mesma. Caso sela utilizada DataEenter tndüs

as dados ali armazenados deverão ser transferidos por rotinas automatizados. em tempo real e de forma

segura para a base de dados utilizada nas dependências da Prefeitura Municipal através da Internet. A
Prefeitura de Jaguariúna disponibilizará banda larga de lüü Mb/s para ü servidor de banco de dados para a

realização dessa rotina;

88) ü cadastro de materiais permanentes E de consumo deverá ser um Cadastro lJnicn para todos que

dependam destes registros;

B9) 1] cadastro de serviços deverá ser um Cadastro Unicü para tadüs que dependam destes registrüs

9ü) 1] cadastro de ürganngrama dü município (estrutura administrativa) deverá ser um Cadastro

Unicü para tadns que dependam destes registrns=
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92) ü Sistema deverá possuir funcionalidade de forma que através do SITE da PREFEITURA MUNICIPAL. e de

turma "online", e "via InternElt". e a partir da Banca de Dadas ande n Sistema armazena as registrns.

seja possível a disponibilização de serviços diversas. entre os quais deverão ser demanstradns, nü mínimo

111 emissão de certillões negativas junto à Fazenda Pública Municipal,(21 E:miSSãO de corltra-cheques para ü

funcionalismo público, 131 emissão de extratüs para forntlcedores relativos aüs pagamElntüs que lhes foram

realizados E dos débitos porventura airlda Existentes, 141 emissão de editais de licitação que Elstejam senda

promovidos pela Prefeitura. (SI emissão de estratos de empenhos realizados para fornecedores diversos,

17) extratns de andamentos de processos pratücalizadüs junto à Prefeitura Muniçipal em qUE: constem üs

diversos trâmitesjá ocnrridüs,(81 emissão do DIAR]]] lIFICIAI dü município nas datas desoladas pelo cidadão

e cünfnrme tenham sido irtseridüs nü Sistema;

SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

Leitura

7241Permitir o gerenciamento das atividades dos leituristas, através de relatórios gerenciais

Emitiu apenas um relatório onm D nome düs leituristas. o item solicita relatárin garencial das atividades u

que cada leiturista fez üu deixou de fazer;

Dívida Aviva

761iIA inscrição em dívida ativa düs débitos vencidos 2 não Fogos deverá ser feita automaticamente pelo módulo que os

seleciana. conforme os parâmetros estabelecidos pelo órgão. A composição dn valor inscrito deverá ser D ralar origina

das contas E parcelas düs carnes no momento da inscrição

A empresa optou pür nãu demonstrar

Carte / religações

7891ü Sistema deverá manter histórico de todas as notificações. ordens de corte E religações efetuadas.

füi demonstrada uma tela para troca de hldrõmetrü e uma tela de observações, campo texto onde n operador digita

ü que precisar. não atendendo n item que especifica clararrente que deve "histórica de todas as notificações.

ordens de corte E religações efetuadas'

Atendimento aü Cliente

828)Estorno do cancelamento de contas E parcelas decarnÊs.

Fez o cancelamento E nãn conseguiu extürnar. o sistema apresentou um erro coma pode ser observada na filmagtlm

y
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Relatórios lierenciais

8481Relatória dns carnes gerados, cancelados. reparceladüs. cantendü. no mínimo as informações de: cdc

carne. data evalür

Relatório emitido sem as informações mínimas de "cdc E carne

SISTEMADECnLETADEDADÜS,IMPRESSAÜEENTREGA SlhtULTANEA DE CURTA DE AGUA

E NÜTIFICAÇnES

9081ü sistema deve permitir a parametrização de códigos de ocorrência. que no momento do lançamento do mesmo. sela

exigida a captura da imagem Ifotografia comprovando o lançamento do código de ocorrência.l

ü apresentador disse que não tem como saber se D cületar tirou ou nãü a foto, o item diz: "seja exigido a captura

da imagem(fotografia comprovando ü lançamento do código de ocorrência.)" üu seja. D sistema deve ter
uma configuração que trave a emissão caso não tire a foto

MÜDULÜ DE EMISSAD CONSULTA TRIBUTOS MUNICIPAIS

9181 Emissão de 2g Via de Taxas Mübiliárias dü exercício e guias atualizadas.

Mais uma vez ficou comprovado a utilização de mais de uma base de dados. a própria pregüeira perguntou "parque

nesse relatório saiu Município de Sãa baque" uma vez que começaram a apresentar com a Prefeitura de Verdes

falares ü apresentador disse "ü ambiente .veb que nós montamos usamos outra base". Para sanar esse "problema

imprimiram outra guia na base desktüp para que saísse o nome da PM Verdes Mares

Já a empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA , pede para constar que

Reíteramos que ns itens apresentados no dia de hoje, foram apresentados rigorosamente dentro dü estipulada

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

E pela comissão de avaliação da PM. ficando somente o item 766' dn Módulo de Saneamento Básico não

demonstrado

Ao término da demonstração de todos os itens sorteados, a pregoeira suspendeu a sessão,

deixando agendado para amanhã, dia 08/08/2018 às 14:00 hrs no mesmo local, a

continuidade, com a leitura de relatórios

A presente Ata vai assinada pelos presentes
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Pregoeira

®

BrÚiiã'Flenrique da Salva

Equipe técnica do Departamento de TI

de Software LTDA
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