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de administraçãoçaúble empresa para fornecimento de licença de uso de sistemas integrados

Ata da Sessão Pública do Pregão 8 1/201 8

Aos dois dias 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 os representantes do Departamento de TI, Senhores

Bruno Henrique da Salva e Fernando Baldassin Chíavegatto, representante da empresa

Sonner Sistemas de Informática LTDA e representante da empresa E&l Produções de

Sofhvare LTDA abaixo assinados, para leitura do relatório relativo à Sessão realizada em

O1/08/2018 (anexo) e, sendo o relatório favorável à empresa "Sonner Sistemas de

Informática LTDA" deu-se continuidade à apresentação a partir do item 67 dos requisitos

estruturais da prova de conceito constantes do Edital(tabela de itens obrigatórios).

Após o término da apresentação dos demais itens dos requisitos estruturais foi realizado o

sorteio dos itens relacionados às Funcionalidades dos Módulos, conforme c]áusu]a ]2.8 do
Edital.

O sorteio foi procedido através do site WWll(:ê91:!çgdor.com.br na presença de todos e os

1 00 (cem) itens a serem demonstrados constam da lista anexa a esta ATA

Para tanto e tendo em vista necessidade de agendamento e organização junto aos

Departamentos interessados -- com a presença de seus responsáveis -- restou a sessão

suspensa a ser retomada no dia 06/08/2018 às 09:00 horas.
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;olicito a desclassi.Êcação da Empresa Sonlaer pelos itens abaixo }elaciottados

ltent 78

'A Área de Contabilidade deverá estar itttegt'ada cottl a At'ea de Pessoal de }nodo que a Provisão
4ettsal de Folhas de Pagatllento seja lançada autottialicatTlettte nm contas col'l'espondentes em

cada encerralnettto do }novimettto contábil mensal: "

A provisão visa a cobertura de utn gasto já considerado certo ou de grattde possibilidade de
)coerência. As provisões representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de valores a

desembolsar que, apesar de .financeiramente ainda não efetivadas, derivalTI de latos geradores
:ontábeis jó ocoll'idos no ano cotrellte

:) iteltt refere-se a Provisão de Folha de Pagamelato, um itettl relativo as novas normas contábeis

\JPCASP e uma Obrigatoriedade do Tribtlnal de Contas, e não a .folhas de pagamento pagas ou não

pagas geradas para a contabilidade, o item deveria ser demonstt'ado gerando uma provisão
:ompleta mensal/anual de todos os lallçatnentos folha a .folha de Provisionamento de Férias e 13' e

;etls devidos impostos a seretu pagos, evidenciando quantos avos de cada uln o futlciollário tem

direito durante o auto corrente, quallto ele jó recebeu, quanto feto de saldo a pagar até o .Oim do
zxerclcio, e esta relação ser atltoiliaticametlte inserida rta cotlíabilidade, Ütcando assim
'rovisionado até o último tllês do exercício os valores relativos a estas despesas:

Item 82

'A .área de Àtetldimento e Trâmites deverá estar integrada com a Área de Cotttabilidade de ntodo

late ao sei'etn incluídos novos eittpetthos, estes estejam uutotnaticclntente dispottíveis na gestão
:letrõnica de docuttletttos, ittcltlsive com código de buirus respectivo, a $m de que todos os
:rámites deste docttntento possatn s e r a c otttpa n h idos I"

Na apresentação joi gerado o processo e não gerado atitotnaticalnellte o código de barras e sim
após intervenção em con$gurações o tnesllto cottseguiu imprimir utlta etiqueta (não
uitotnaticatnetlfe corno pede o item) coltl apenas utn ano/número segundo o apresentador refere-se

10 empenho solicitado, o itettt é claro ollde diz que deve ser impresso o Empenho e pião
;implesltietlte uma etiqtleta;

ltent 83

4 Área de Átetldimento e Trâmites deverá estar integradct com a At'ea de Materiais de }nodo

cINe ao seretlt incluídas novas solicitações de compras, estas estejam uutotuaticamente
disponíveis no gerencialnetlto eletrõnico de clocltlnentos, inclusive cona código de barras
'espectivo, a $m de que todos os trâmites deste documento possattt ser acompallhados /
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Item 84

E ainda em relação ao sorteio

l
A empresa "Sonner Sistemas de Informática LTDA" por sua vez aflmla que "de forma

-''g"'", ' ""- amp/a "mp""çâo da' ./;/«-age« . do««-«/o' p«du;/doJ g
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®

nenhum tipo de dúvidas a todos os itens, os quais .foratn

?m cumprimento às exigências do edital, e também da

que os responsáveis pelo Departamento de TI, Senhores

e Fernando Baldassin Chiavegato con6eccionarão relatório

(02/08/2018), o qual será lido na íntegra na próxima

18 às 09:00 na presença de todos. A Senhora Pregoeira

as Impressões feitas durante a apresentação. Nada mais

que vai assinada pela Senhora Pregoeira, equipe

ra, declarou encerrados os trabalhos.
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Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de T.l. '

Fine: [019) 3867-9733 / 3867-9734 - iria,

Oficio no60/2018

RELATÓRIODAPRO
VA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2nln

Jaguariúna,01 dejulho de 201

ao

Departamento de Licitações e Contratos

Venho através deste, apresentar o relatório

Sistemas de Informática LTDA. vv'zv la aa apresentação do sistema da Sonne

Foram apresentados os 66 (sessenta e seis) primeiros itens dos requisitos estruturais obrigatórios, como exige o

Em resposta aos comentários realizados pela empresa E&l que constam em ata, seguem à análise de cada

Item 1: 0 item foi atendido, e está de acordo com o que exige o edital o critério l ll

uç-llvllslraçao ao item não foi desigual ao que foi Solicitado para empresas anteriores. uluizaQO para a

relatório, atende o q que o gerador de consultas apresente relatórios OU gráficos, como foi demonstrado

Item 9: O item 9 foi atendido corretamente, o item não exige que seja aberto um módulo especifico.

ltemnll : Nao faz sentido algum, esse tipo de comentário, sendo que o item apenas tr3'

que não na imitações quanto ao número de usuários para utilização do sistema. au ira[3 para demonstrar
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ntro - Ja8uarlúna/SP - CEp: 13.910-027 - CNPJ 46.410.866/0001.71

Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de T.l. ' '

Fone: (019) 3867-9733 / 3867-9734 - iníó-m-.:- a: .

senha, conforme Solicitado no edital.e atendido corretamente, o log ficou registrado no usuário e não na

=.=:1=11.=11='=1':==:1'1;.=;Hl=1.=:" "''. . ".", '.' -'""«"-. -,.«;

ltemn59vas som i59 asi atendido, foi emitido relatórios aos acessos permitidos aos usuários, com as

Assim, ficou constatado que todos os Itens apresentados estão de acordo co- - -

assim solicito a continuidade da demonstração do software. v uw-vv uííi u que estabelece o edital
Sendo

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

Departamento de T.l.
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