
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Pregão: 81/2018

Protocolado n':7224/2018

Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Objeto: contrate\ção 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 oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 14:00 (quatorze horas),

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

pela Portaria n' 1 :5 13/2017 de Dezembro de 2017 e o representante do Departamento de TI.

Senhor Bruno Henrique da Silvo , para a leitura do relatório final sobre a prova de conceito

sob o Título Funcionalidade dos N4ódulos. A pregoeira recebeu o credenciamento da

representante da empresa "Sonner Sistemas de Informática Ltda") Sr. Jandson Pereira

A sessão também contou com a presença da representante devidamente credenciada e

abaixo subscrito da empresa "E&l Produções de Software LTDA", Sra..Débora Graziela

de Oliveira. . .

A pregoeira realizou então a leitura do relatório da Prova de Conceito
assinada pelo

representante do Departamento de Informática, onde foi constatado que,
segundo os

: .A: UA. n n

relatórios emitidos pelos funcionários das áreas dos módulos apresentados que assistiram âs

demonstrações, a empresa atendeu à 88% (oitenta e oito) por cento dos itens sorteados,
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Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Pregão: 81/2018

os seguintes dizeres:

"A Empresa "E8L Produções de Software LTDA",manifesta interposição de recurso referente à classificação da

Empresa "Sünner Sistemas de Informática Ltda"

A empresa prütocülüu na Prefeitura Municipal de Jaguariúna. na dia ü7 de Agosto de 2018. a solicitação da cópia das

filmagens da prova de Conceito realizada pela empresa "Sonner Sistemas de Informática Itda.

1] protocolo ng 11136/18. deste processo. Pregão Presencial ng 81/2ü18 . houve um erro de grafia. infarmandü ü nl

do pregão como sendo ng 044/2018. quando B número corneto do processa é o 8i/2D18. füi entregue ao prütocola

da Prefeitura de Jaguariúna nesta data lü8/ü8/20181, o requerimento complementar ao pedido formulado,

corrigindo ü número do pregão que será anexado à solicitação.'

Já o representante. da Empresa "Sonner Sistemas de Informática Ltda",pede para constar

em Ata os seguintes dizeres

Considerando que as empresas CEDI e E81. licitantes no processo em referência, apresentaram em fase própria

"Declaração de Habilitação". consoante aü Anexo V. do Edital de Pregão n. 081/2ü18. onde afirmaram cumprir

plenamente às exigências dü referida processa; e que durante ü curso da licitação restou inquestionavelmente

comprovado. que tais declarações eram inverídicas, o que representa D cometimento de ínfraçãü punível nos

termas do edital e da legislação de regência; requeremos a abertura de processo administrativo para apuraçãü dos

ratas. E isto. visando a aplicação das sanções cabíveis nos termos da legislação, E, em especial, do item 17.
Penalidades", subirem 17.4 e 17.4.1. do ato convocatória

2. Eünsiderandü que a certame foi inteiramente documentado através de filmes produzidos que registraram. passo a

passo, ü desenrolar das demonstrações. e ainda cünsideranda üs termos da legislação vigente no que determinam

as leis: LEI Ng 9.6ü9, DE IB llEEElEllE111D..llE..l!!B e , 8rn relação aüs

direitos autor.als. e também considerando que a única empresa que conseguiu apresentar tadüs üs itens exigidos

para sua aprovação junto à equipe técnica. a qual aferiu üs 5/b/penas =a/z/zpc em relação aus requisitos do edital e

anexas. e f nalmente. buscando a preservação dns direitos de imagem das seus produtos. bem como a inibição de

potenciais anões de plágio. a empresa desde logo requer, desta comissão, que sendo as imagens e filmes produzidos

de natureza privada. vez que não foram geradas com ü objetivo de ampla publicação. sejam mantidas em sigilo no

âmbito desta Prefeitura Municipal. e que quaisquer interessados que tenham a intenção de realizarem verificações

na cünteúdü düs filmes, que tenham acessos ans mesmos nas dependências da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

mas tão somente no sentida de acesso-las, mas sem nenhum direito a reproduzi-las. e que se tais acessos vierem a
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Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Pregão: 81/2018

acorrer, que representantes da prefeitura E representantes da Empresa Sonner sejam convocadas para

acompanhamento do uso que vier a ser realizado das respectivas imagens, no sentido de que as mesmas não sejam
uupiauüõ

Ainda, também necessário pontuar nesta ata. que em relação à alegação do representante da Empresa E81 de que ü

sorteio realizado para ns itens compreendidos como "FUNE10NAlIDADES DllS 14ÓDUlnS", constante dü item 12.8 do

edital. represerltaria em algum nível favorecimento para a Empresa SONNER, pais esta teria tempo hábil para

preparar-se E ctlmprir an quanto exigido, e isto, por conhecer antecipadamente os itens, REBATEMDS EÜM

VEEMENCIA tal afirmação. porquê. se ü fato de conhecer üs itens com antecedência, servisse para ü ajuste de

sistemas visando aü cumprimento düs requisitos exigidos, as próprias empresas CEDI e E81, deveriam estar

habilitadas, pois ambas conheciam de antemão üs "REÜUISITÜS ESTRUTURAIS", dispostos uonfürme prevísãü do item

12.7 do edital. e ainda assim nãü cumpriram tais requisitos sendo sumariamente desclassificadas. a primeira até D

décimo item, e a segunda até ü décimo quinto item. Aliás, sequer apresentaram recurso quanto às suas

desclassificações, demonstrando que. de fato. seus produtos ofertados distüavam dü quanto exigido na certame. E

mais, ratificandü p.elo seu SILENCIO. as decisões da Comissão de Avaliação.

4. finalmente, a Empresa SONNER. através de seu representante legal. reitera o pleno cumprimento aüs requisitos

exigidos conforme demonstram as imagens e filmes produzidos durante a apresentação, e também. constam como

provas irrefutáveis. as documentos que foram impressos aü largo da sua apresentação, em total obediência às

regras editalícias. bem como. a todas as solicitações das equipes de avaliação e julgamento; e diante dü exposto

espera a adludícação e homologação dü processa a seu favor. cama ato de direito E de justiça. "

A pregoeiro comunica então que;

Quanto à solicitação das cópias requerida e protocolada pela empresa "E&:L Produções

de Sofá'are LTDA", a mesma será encaminhada à Secretaria de Negócios
Jurídicos desta Prefeitura para análise e parecer e serão devidamente comunicadas
logo após sua decisão.

Quanto ao manifesto de interposição de recurso da empresa "E&l Produções de
Software LTDA'',qt.Janto à classificação da empresa "Sonner Sistemas de
Informática. Ltda", fica aberto o prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente
ao de hoje, para o recebimento do mesmo, ficando os demais proponentes desde
logo intimados a apresentar contra razões em igual número de dias, como prevê
cláusula 1 4.2do Edital.

Sem mais a acrescentar, encerra a sessão, e a presente Ata vai assinada por todos os
presentes.
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Pregoeiro ,,.:,..,,

Bruno(lllÊlêque da Salva

Departamento de Informática

JadlglMa Tawres \

Sonner Sistemas de Informática LTDA

Debora Graziela de Oliveira

E&l Produções de Software LTDA
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CARTADECREDENCIAMENTO

A

Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Pregão Presencial n'

08]/9nlQ

A empresa Sonner Sistemas de Infomlática Ltda, inscrita no CNPJ sob

o N' 06.067.665/0001-07, neste ato representada por Jandson Pereira

Tavares, brasileiro, casado, empresário, RG: 12783 164 2 SSP/SP, CPF:

425.351.666-15, em atendimento ao disposto no Edital de Pregão

Presencial n' 0 8 1 /2018, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr.

Jandson Perfila Tavares, portador da cédula de identidade RG:

12783164 2 SSP./SP, e do CPF: 425.351.666-15, como representante

qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação,

inclusive com poderes expressos para oferecer lances, fazer proposta

comercial, assinar atas e documentos, apresentam ou desistir da

interposição de recursos, podendo, enfim, praticar todos e quaisquer
atos inerentes ao certame em tese.

Atenciosainente

Uberlândia/MG. 13 dejunho de 2018

lgon Perehu Tavares

Representante Legal





® Prefeitura do Mynícipio de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna/sp - CEP: 13.910-027 - CNPJ 46.410.866/0001-71

Jaguariúna.07 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos

ao

Venho através deste, apresentar o relatório final das FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS da apresentação do

sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. de acordo com as avaliações efetuadas pelos
funcionários de cada área dos módulos demonstrados.

A avaliação foi realizada de acordo com o que determina o item 12.8 do edital, descrito da seguinte forma:-

Quanto aos itens exigidos no Anexo 1, sob o Título FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS, estes deverão

ser demonstrados por AMOSTRAGEM, pela licitante vencedora à equipe de Avaliação nomeada pela

PREFEITURA, que realizará sorteio de 100 (cem) itens de forma aleatória e destes o licitante deverá

atender até o limite de (80% - oitenta por cento), nesta fase de demonstração. Funcionalidades referentes

a sistemas mobile não serão exigidos na demonstração, portanto serão excluídas do sorteio dos 100

(cem) itens aleatórios escolhidos pela equipe de avaliação, essas funcionalidades poderão ser
desenvolvidas até 90(noventa) dias após a assinatura do contrato.

Após a conclusão da demonstração do item FUNCIONALIDADE DOS MÓDULOS fica constatado segundo

todos os relatórios emitidos pelos funcionários das áreas dos módulos demonstrados, que dos 100 (cem) itens

sorteados para a demonstração, 88 (oitenta e oito) itens estão integralmente de acordo com o que foi solicitado,

ou seja. 88% (oitenta e oito por cento) dos itens sorteados foram atendidos.

Sendo assim, solicitamos a continuidade do processo e declaramos a empresa Sonner Sistemas de Informática
LTDA.CLASSIFICADA.

Sem mais, fique com meus votos de estima e consideração

Chefe de Equipe
Departamento de T.l



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna/SP - CEP: 13.910-027 - CNFIJ 46.410.866/0001-71

Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de T.l.

Fine:(019) 3867-9733/ 3867-9734 -

Oficio Ro 61/2018

Jaguariúna,07 dejulho de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

ao

Departamento de Licitações e Contratos

Venho através deste, justificar o argumento do representante da Empresa E&l Produções de Software da data

de 06/08/2018 e 07/08/2018 da apresentação do MODULO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL e MÓDULO DE

EMISSÃO CONSULTA TRIBUTOS MUNICIPAIS do software proposto pela empresa Sonner Sistemas de
Informática LTDA.

Como consta em ata o representante da Empresa E&l Produções de Software alega que nos itens 559:Permitir

que guias geradas via internet possam ser inscritas automaticamente na Dívida Atava, sempre que não

forem pagas, ao final de cada ano-exercício e 918:Emissão de 2' Via de Taxas Mobiliárias do exercício e

guias atualizadas., que foram demonstrados corretamente, não cumpre o que se determina o edital referente

aos requisitos estruturais que já foram demonstrados anteriormente e estão de acordo com o edital.

Para o caso de sistemas híbridos, ou seja, sistema que contenham arquitetura de funcionamento parte em

desktops e parte em Web, a cláusula 21 que o próprio representante citou trata desses casos:

21 . Poderá ser ofertado sistema híbrido, ou seja: Parte do sistema poderá ser desktop e parte poderá ser Web.

desde que a base de dados utilizada seja exatamente a mesma. Caso seja utilizado DataCenter todos os

dados ali armazenados deverão ser transferidos por rotinas automatizadas, 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 100 Mb/s para o servidor de banco de dados para a

realização dessa rotinas -,-:i}.-á? ,/

l



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna/SP - CEP: 13.9t0-027 - CNPJ 46.410.866/0001-71

Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de T.l.

Fone:(019) 3867-9733/ 3867-9734 -

Essa cláusula assegura que a única exceção que permite a atualização de dados de forma automática. seria

para sistemas híbridos localizados em DataCentersjque é o caso de hospedagem de sistemas web em

provedores externos, ou seja, fora da Prefeitura), que é exatamente o que caracteriza a demonstração do item

559 e 91 8 demonstrados pela empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA.

Em relação a alegação que os cadastros da base dados têm que ser os mesmos entre os itens A. Requisitos

Estruturais e B. Funcionalidades dos Módulos, não consta em qualquer cláusula do edital.

Os cadastros que constam na base de dados podem ser fictícios e diferentes a cada item demonstrado na

Funcionalidade dos Módulos, este fator não influencia na demonstração da Funcionalidade dos Módulos. o

representante da Empresa E&l produções de Software LTDA insiste em voltar a analisar o item A. Requisitos

Estruturais que já foram demonstrados em etapa anterior.

No item A. Requisitos Estruturais eram necessários que alguns itens utilizassem o mesmo cadastro para

comprovação do item, pois existiam itens que se relacionavam diretamente, este item já foi demonstrado e

atendido pela empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA., de acordo com as solicitações da comissão

julgadora, a avaliação atual se trata apenas da demonstração se o sistema possui ou não possui 80% dos itens

da cláusula B. Funcionalidades do Módulos.

Assim, entendemos que o software apresentado está totalmente de acordo com o que exige o edital, as

alegações de não cumprimento dos Requisitos Estruturais não procedem.

Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima e consideração

Chefe de Divisão
Departamento de T.l
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Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, !235 - Centro - Jaguariúna/SP - CEP: 13.910-027 - CNPJ 46.410.866/000t-71

Jaguariúna.07 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/201 8

Departamento de Licitações e Contratos

ao

Venho através deste, apresentar o relatório das FUNCIONALIDADES DOS MODULOS da data de 06/08/2018 e

07/08/2018 da apresentação do sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. referente aos

módulos de SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO, MODULO DE

GESTÃO DE CEMITERIOS e SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.

Foram sorteados os seguintes itens para a apresentação dos módulos avaliados: 274, 276, 278, 318. 320. 323,

341, 363, 368, 470, 476, 490, 918 e 957 dos requisitos de FUNCIONALIDADES DOS MoDULOS, dos módulos

de SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO. MÓDULO DE

ORDENS DE SERVIÇO - WEB e MODULO DE GESTÃO DE CEMITERIOS, como exige o edital do pregão em

epígrafe.

Após a apresentação, o Departamento de Tecnologia da Informação atesta que:

. Os itens 274, 276, 278. 318, 320, 323, 341, 368, 470, 476, 490 e 957 foram apresentados e foram

integralmente atendidos como determina o edital.

. O item 363 foi apresentado, mas não está de acordo com o que solicita o edital, faltou demonstrar o

envio de e-mail para cada movimentação no processo.

Sem mais, fique com meus votos de estima e consideração.

Chefe de Equipe
Departamento de

Tecnologia da Informação



® Prefeitura do Município de Jaguaríúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna/SP - CEp: 13.910-027 - CNPJ 46.410.866/0001-71

Jaguariúna,06 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos

Ao

Venho através deste, apresentar o relatório das FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS da data de 06/08/201 8 da

apresentação do sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. referente ao módulo de Sistema de

Contabilidade, Orçamento Público e Tesouraria.

Foram sorteados os seguintes itens para a apresentação: 4, 9, 21, 23, 26, 47. 63, 383 e 385 dos requisitos de

FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS, do módulo de Orçamento Público, Gestão Orçamentária, Contabilidade.

Geral e Sistema de Gerenciamento de Despesas, como exige o edital do pregão em epígrafe.

Após a apresentação. o Departamento de Contabilidade e Orçamento atesta que:

. Os itens 4. 21, 23, 26, 47, 383 e 385 foram apresentados e foram integralmente atendidos como
determina o edital.

. O item 9 foi apresentado, mas não está de acordo com o que solicita o edital, faltou demonstrar a

"alteração de programas'

. O item 63 foi apresentado, mas não está de acordo com o que solicita o edital, faltou demonstrar a

'Planilha de Educação" e "Informações para a DIRF". A Transferência Via WEB de tabelas de

lançamentos conforme layout definido pelo TCESP - AUDESP, foram demonstradas através de
simulação de envio.

Sem mais. fique com meus votos de estima e consideração

Sissi\-lelena Roque
Diretora de Departamento

Departamento de Contabilidade e Orçamento



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

Jaguariúna,06 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos

Ao

Venho através deste, apresentar o relatório das FUNCIONALIDADES DOS MODULOS da data de 06/08/2018 da

apresentação do sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. referente ao módulo de Sistema de

Contabilidade, Orçamento Público e Tesouraria.

Foram sorteados os seguintes itens para a apresentação: 32,33 e 35 dos requisitos de FUNCIONALIDADES

DOS MODULOS, do módulo de Tesouraria. como exige o edital do pregão em epígrafe.

Após a apresentação. o Departamento de Tesouraria atesta que:

e OS itens 32,33 e 35 foram apresentados e foram integralmente atendidos como determina o edital

Sem mais, fique com meus votos de estima e consideração

\i::w \;UJCa}..{x.«a--
laine Crístina Andrighetto de Oliveira

Assistente de Gestão Pública

Departamento de Tesouraria



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

Jaguariúna,07 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESEFICIAL 81/201 8

Ao

Departamento de Informática

Venho através deste, apresentar o relatório das FUNCIONALIDADES DOS MODULOS da data de 06/08/2018 da

apresentação do sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. referente ao módulo de SISTEMA

DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO) E

SISTEMA DE ADMINITSRAÇÃO DE PATRIMÓNIO.

Foram sorteados os seguintes itens para a apresentação: 87, 88, 90, 95, 101, 149, 156, 169, 183, 191, 192, 203.

224, 232, 235 e 244 dos requisitos de FUNCIONALIDADES DOS MODULOS, como exige o edital do pregão em

epígrafe

Após a apresentação, o Departamento de Suprimentos e Qualidade atesta que:

. Os itens 87, 88, 90, 95, 101, 149, 156, 169, 183, 191, 192, 203, 224, 232 e 244 foram apresentados e

foram integralmente atendidos como determina o edital.

O item 235 não foi apresentado, não atendendo ao que solicita o edital

Sem mais, fique com meus votos de estima e considerilç?o

André Blanàõ Sllvério
Diretor

Departamento de Suprimentos e Qualidade
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Jaguariúna,07 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Ao

Departamento de Informática

8Ml?ll B IZhl$ à:u lu $h$il::l

$NE? Í:HaEn,ZBiÜE.eÜ;
Após a apresentação, o Departamento de Licitações e Contratos atesta que:

' atentedos corno determina 122 eal.32 foram apresentados e foram integralmente

Sem mais, fique com meus votos de estima e consideração.

/L b' nQ>

#hto'nià M. '8. X''Bus l no
@iretora de Departamento
:ãmento de Licitações e Contratos



Jaguariúna,07 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE COblCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos

Vimos através deste, apresentar o relatório das FUNCIONALIDADES DOS MODULOS da data de 07/08/2018 da

apresentação do sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. referente ao módulo de Sistema de

Tributação Municipal.

Foram sorteados os seguintes itens para a apresentação: 514, 517, 534, 539, 547, 559, 563, 581 . 582, 598, 601 .

606. 609. 612, 628, 638, 655. 661, 682, 694, 697, e 918 dos requisitos de FUNCIONALIDADES DOS

MODULOS, do módulo de Sistema de Tributação Municipal como exige o edital do pregão em epígrafe.

Após a apresentação, o Departamento de Tributos e o Departamento de Fiscalização Tributária atestam que:

. Os itens 514, 517, 534, 539, 547, 559, 563. 581. 582. 598 e 918 foram apresentados e foram

integralmente atendidos como determina o edital.

Após a apresentação, a Secretaria de Negócios Jurídicos atesta que:

8 Os itens 601. 606, 609, 612. 628, 638, 655, 661, 682, 694 e 697 foram apresentados e foram

integralmente atendidos como determina o edital.

Sem mais, fique com meus votos de estima e consideração

.:=Rm=.Diretora
Departamento de Tributos

/

«'-vZkÜui:E..!::-'
3 o.S/SP 252 6a';4h,ao.



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

Jaguariúna,07 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos

Venho através deste, apresentar o relatório das FUNCIONALIDADES DOS MODULOS da data de 07/08/2018 da

apresentação do sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. referente ao módulo de SISTEMA

DE SANEAMENTO BÁSICO e SISTEMA DE COLETA DE DADOS, IMPRESSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA

DE CONTA DE ÁGUA E NOTIFICAÇÕES.

Foram sorteados os itens 724, 727, 734, 735, 753, 763, 766, 784, 789, 790, 793, 809, 816, 826, 828, 838, 848.

898 e 908 para a apresentação dos requisitos de FUNCIONALIDADES DOS MODULOS, dos módulos de

SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO e SISTEMA DE COLETA DE DADOS, IMPRESSÃO E ENTREGA

SIMULTÂNEA DE CONTA DE ÁGUA E NOTIFICAÇÕES, como exige o edital do pregão em epígrafe.

Após a apresentação, o Departamento Administrativo de Água e Esgoto atesta que:

. Os itens 727, 734, 735, 753, 763, 784. 790, 793, 809, 816, 826, 838 e 898 foram apresentados e foram

integralmente atendidos como determina o edital

e O item 766 não foi apresentado. não atendendo ao que solicita o edital.

e O item 724, 789, 828, 848 e 908 foi apresentado, mas não estão de acordo com o que solicita o edital.

Sem mais, fique com meus votos de estima e consideração.

Vanessa Priscila Mariano Bovolenta
Assistente de Gestão Pública

Departamento Administrativo de Agua e EsgotoDepartamento Administrativo de Agua e Esgoto
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RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos
ao

Venho através deste. apresentar o relatório das FUNCIONALIDADES DOS MODULOS da data de 06/08/2018 da

apresentação do sistema da Empresa Sonner Sistemas de Informática LTDA. referente ao módulo de Sistema de

Recursos Humanos e Sistema de Controle de Ponto Eletrõnico.

Foram sorteados os seguintes itens para a apresentação: 398, 412,413. 419 425. 442. 447, 456, 458, 463. 470,

476, 486, 488, 490, dos requisitos de FUNCIONALIDADES DOS MODULOS. do módulo de Sistema de

Recursos Humanos e Sistema de Controle de Ponto Eletrõnico, como exige o edital do pregão em epígrafe.

Após a apresentação, o Departamento de Recursos Humanos atesta que:

. Os itens 398, 412, 413, 419 425. 442, 447, 456, 463, 486, foram apresentados e foram integralmente
atendidos como determina o edital.

Os itens 470 e 476 foram apresentados. mas estes são critérios de responsabilidade do DESMT

IDepartamento Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho), ficando prejudicada nossa
manifestação. Já o item 490. foi demonstrado e aparentemente está de acordo com o que trabalhamos

. Os itens 458 e 488. foi apresentado, mas não está de acordo com o que solicita o edital.

Sem mais. fique com meus votos de estima e consideração

Q )IJ...,«..,
VIVIANE JARDW LOPES

Assistente de Gestão Pública

Departamento De Recursos Humanos


