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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 81/201 8

Aos três dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, às 08:30 (oito 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 20]7, o membro equipe de apoio Renato

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

Silva para que fosse dada sequência aos trabalhos iniciados no dia 02/07/201 8.

Após iniciada a Sessão a Senhora Pregoeira fez a leitura do relatório apresentado pelo

responsável do Departamento de TI desta Prefeitura que acompanhou o início da

apresentação/demonstração do soRware (realizada em 02/07/20 1 8), ao que restou o parecer

desfavorável, conforme cópia anexa a esta. Vale dizer que o referido relatório foi rubricado
portodos os presentes.

Portanto, tem-se que a empresa CEBI -- Centro Eletrânico Bancário Industrial LTDA

foi desclassificada e manifestou a intenção de apresentação de recurso, dessa forma. em

consonância com o disposto no item 1 4.2 do Edital, abre-se o prazo recursal, /n vero/s.-

14.2. Caso haja recurso, os interessados deverão protocolar ltlemoriais no Departamento

:íe Protocolo e Arquivo desta Pre/Citara, no prazo de três dias, contados do dia

;ubseqtlertle à realização do pregão ott da publicação, .Rcando os demais proponentes
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desde logo illtitnados a apresentar colltra-razões eili igtlal número de dias, que cotlle çarão

a correr no dia útil stlbsequente ao término do prazo do recorrettte, sendo-lhes assegul'ada
vista imediata dos autos.

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.

Sonner Sistemas de Informática LTDA

Débora Graziela de Oliveira

E&l Produções de Software LTDA
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Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de T.l.

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

Oficio Ro 56/2018

Jaguariúna,02 dejulho de 2018

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO PREGÃO PRESENCIAL 81/2018

Departamento de Licitações e Contratos

ao

Venho através deste, apresentar o relatório da data de 02/07/2018 da apresentação do sistema da Empresa
CEBI Informática LTDA

Foram apresentados os lO (dez) primeiros itens dos requisitos estruturais obrigatórios. como exige o edital do

pregão em epígrafe.

Ficou constatado que no item l que especifica que os sistemas devem ser totalmente integrados, utilizando o

mesmo gerenciador de banco de dados, nos termos dispostos neste termo, entendemos que a empresa não

cumpriu o item obrigatório de acordo com o que determina o termo, solicitamos a desclassificação da Empresa

por não atender o item em questão.

Para que esse item seja atendido levamos em consideração o item 86 e as integrações referentes aos itens 65
até o item 85.

Analisando os itens referentes a integração do sistema, ficou claro que a empresa CEBI Informática LTDA. não

atende o que exige o item 86- O cadastro de pessoas físicas e jurídicas deverá ser um Cadastro

todos que dependam destes registros
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Na demonstração do item l foi solicitado ao apresentador a inclusão no sistema de um fornecedor (ou seja uma

pessoa Jurídica), e que este fornecedor fosse visualizado nos sistemas de contabilidade, compras, património,

frotas, protocolo, tributos e outros sistemas que necessitam deste cadastro como consta no edital. A Empresa

CEBI informática LTDA, apesar da solicitação da comissão avaliadora, não demonstrou que o módulo tributário

possuía o cadastro deste fornecedor, ficando evidente que este módulo não trabalha de forma integrada com um

único cadastro para pessoas jurídicas e pessoas físicas, comprometendo o item 72 do edital assim descrito: A

Área de Contabilidade deverá estar integrada com a Área da Receita Municipal de modo que no

pagamento de credores que sejam contribuintes do Fisco Municipal, a retenção do ISSQN, implique na

geração de guia de lançamento correspondente na área da receita municipal, integrado ao sistema de

Nota Fiscal Eletrõnica utilizado por esta Municipalidade; sendo assim ficou constatado que o sistema
apresentado não atende ao item l dos requisitos estruturais.

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

Chefe de Divisão
Departamento de T.l.


