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Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
C.N P.l. r 46.444.063/0001 38 INSC ESi. : ISENTA

Avonida .losó N4aria de Faía, /1 - Cenko - Socorro - SP CEP: 13.960 000,

Fone: (19) 3855-9610,

Divisão de Licitação

ATA DA SESSAO PUBLICA

Pregão No:A2U2016
Processo : 039/201 6/PMES

Oiloto : Locaçáo (cessão de licença de uso) de programas de computador (softwares) e sêrviços, abrangendo:

instalaçâo. implantação, trêinamento e manutenção de sistema integrado de administÍaçào, contabilidade e

tributaçào municipal a ser realizada por uma única emprêsa, para as seguintes áreas: Administração TributáÍia,

AdrninistÍaçâo OÍçamentária e Financeira, Administração de Recursos Humanos, Compras e Controle de Recursos

Íúateriais e Patrimoniais, Atendimento ao Munícipe, Controlê de Processos e Protocolo, Administração de

Cêmirérios, Administração de Frotas, Porlal de Acesso à lnformaçâo e Gestão dê Custos, por 12 (doze) meses,

ccnforme especiíicaçôes constantes no anexo ll - Termo de Referência do edital.

i',iú cia 2t, dc,luihLr cte 2016, .ts 13 horas, reuniramso na Sala ria Conrissáo fulunicipal de l-iirtaçóes situada:),Av..losti

i,/iafla dn Faria, 0 /'1, cÉlntro, tiocono, SP, os rcsponsaveis para avalração tio softwarr: Sra. Anaísc dc G0d0y Souza

César, Sr DioÍlto Pereira do Nascimento, Sra l\,,larta rle Oliveira Preto Paes, Sra Renata Herrera Zanon, Sr Orlartdo da

Corrcetção Filho, Sra. DentÍje Befedicia lvlazeto Valdo :lra. Geny Cordoba Andrci.rcci, Sr. Bruno d0 Souza Silva o Tiago

r r-rsc da Clrrrha,

REGISTRO DO PREGAO

,rJ.berta a sessâ0 a êntf)'esa SIVARAPD iNF0RlúÁTICA LTDA, entregou a documentaÇão relativa â0 item 6 do edital

6. DA I{ABILITAÇÃO:

6 2 6- DeclaraÇão firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se

Íor vencedora do certarne, apresentará em até 10( dez) dias, contados da data

da s(rlicitaÇâo ca Prefeitura, o plano de implantaqã0. representando às

condiçoes e os proúedimentos para a implanlaÇáo da soluÇâ\) lntegrada

PREÂMBULO

PreÍr:iiura l,r!rrnir;lpal e Íjspcctivos cror'togranras pai'a cada âea
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Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
C.N.P,J. r46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA

Avenida Josô l\laria de Faria, 71 - Centro - Socorro - SP CEP: 13.960 000.

Fone: ('19) 3855 9610,

Divisão de Licitaçâo

6.2.7- Dfflaraçào firmada pola Representante Leqal da LICITANTE, de que se

for vencedora do cerlame apresentará em até 10(dez) dias, contados da daia

da solicitaÇão da PreÍeitura, o plano de manutenÇão: apresentando a politica

técnica e administrativa adotadas pela Lrcitante para atualizaQÕes de versÕes;

evolutivas, de ordem legal, e corretivas, e rotinas específicas quando solicitadas

pela Prefeitura.

6.2.8- DeclaraÇão Íkmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se

Íor vencedora do ceriame, apresentará em até 10( dez) dias, contados da

data da solicitaçáo da Prefeitura, o plano dê treinamento: apresentando às

condiçÕes de treinamento, p0riodos, núÍreros nrinimos de usuários

recomendado e local para treinamento dos usuários, para a solução integrada

6.2.9 DeclaraÇâo firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se

for vencedora do ceí1ame, apresentará em atê 10( dez) dias, contados da

data da solicitaÇão da Preleitura, o plano de suporte técnico: apresentando

as condiÇões, caracteristicas de cada modalidadê de atendimento disponivel,

tempo de atendimento, número de pessoal técnico designado para a soluçào

integrada

6,2,10- Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE,

se lor vencedora do certame, apresentará o Í\,4anual do Usuário, que

uÍna utilizaçáo adêquada dos softwares licltados

6.2.'1'1- Declaração frrmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que

se for vencedora do ce(ame, efetuará em até 1o(dez) dias úteis, apresentará
o lt4odelo de dados (modelo entidade relacionamento), dicionário de dados,
com as definiÇões sobre Entidades, atributos, relacionarnentos e dominlos.

6.2 13 .- DeclaraÇão Írmada pela Representanle Legal da LICITANTE de que 
,

se vencedor do certame, rea)itaÉ a conversão de todos os dados da solução

integrada, objeto desta licitaçã0, atualmente em uso pela Prefeitura.

Coníorme Projeto Básico elaborado pelo Sr. Diogo Pereira do Nascimento a empresa realizou a demonstraÇão na

seqüência abaixo, para apreciaçâo dos responsáveis dernonstrando a praticidade do sistema de acordo com todos os

aspectos tecnológicos exigidos no edital, para que cada departamento analisasse as rotjnas do sístema confrontand0 00m

as necêssidades fuÍrcionais cio setor:
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Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
C.N.P..l. :46.444.063/0001 38 - INSC. EST. : ISENTA

Avenida.José l\,4aria de Earia, /'l - Centro - Socorro - SP CEP: '13.960 000.
Fone: (19) 3855 9610.

Divisão de Licitação

- AciministraÇáo Tributária,
' Administração Orçamentária E Financeira,
- Administração De Recursos Humanos;
- Compras E Controle De Recursos Materiais E Patrimoniais

- Atendimento Ao Munícipe, Controle De Processos E Protocolo.
- Administração De Cemiterios
- AdministraÇáo De Frotas
- Poítal De Acesso A ln{orrnacào
- Gestão De Custos

cLASSTFTCAÇA0

Na sessâo da data de hoje, Oornpareceu a Equipe Técnica da empresa vencedora SIMARAPD INFORMÁIICA LTDA, sob a
Coordenaçâo d0 Sr. Jean Carlo Apareoido Bueno, para api'esentação dê cada módulo aos departamentos requisÍtantes.
Declarada encerrada as demonstraÇÕes os responsáveis dos depaftamentos requisitantes, ponderaram a funcionaiidade do
srstenra integrado, estando oe acordo com o solicitado no edital.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, Íoi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelos nrembros da 0omissâo para Analise
ooníorme Ponaria n0 /303/2016, a presente ata será disponibilizada, em sua iniegra no sitio eletrônioo da rrruntcipaliciade
(www.socorro.sp.gov.b0, no link de licitacÕes/conrunicados para ciôncia dos interessados.

OCORRENCIAS NA SESSAO PUBLICA

Considerando que a empresa declarada vencedora apresentou na sessão do dia 25 de Julho de 2016 todos os questtos

assumidos através de rleclaraçôes reÍerentes aos item 13, esta atendeu em conformidade, nada mais havendo a

apresentar.

13 - DA REALTZAÇÃo DA PRoVA DE CONCETTO (DEMoNSTRAÇÃo DOS

SISTEMAS E VERIFICAÇÃO DÊ CONFORI1/IIDADE):

13 1 - A licitante declarada vencedora do pregão presencial, terá o prazo e até
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Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
C.N.P.J. :46.444.063/000'1 38 INSC. EST. I ISENTA

Avenicla José l\ilaria de Farla, /1 - Centro - Socorro - SP 'CEP 13.960 000.

Fonc: (19) 3855 9610.

Divisão de Licitação

SocoÍ0, para apresentar em equlpamento prÓprio, o atendimento de verlficaÇâo

dê conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatÓrio

13,2 - A verificaçâo de atcndirnento pelo obieto proposto para as condiÇÔes

estabelecidas neste Editai e seus anexos, inciusive no que tange à integraçào

entre os softwares, se dará via demonstraÇão prática dos mesmos Poderá a

licitante, comparecer com técnicos devldamente capacitados para desenvolver

as atrvidades de demonstraçâo solicitadas.

13.3 O atendimênto aos requisitos desoritos no Anexo 02 Termo de

Referência, será avaliado por comissão especialmente designada para tal fim,

formada por representantes das Secretarias, Depaüamentos e DivisÕes que

utilizam os diversos módulos do sistema integrado, os quais Íormalilarão

relatór 0 próprio, quc integrará o Procr:sso Licltatório.

133.1 A prova de conceto será avallada por comissão especialmente

designada, em sessão pública. a qual será agendada na própra sessão do

pregão caso não haja recurso e caso hala recurso em sessão previamente

agen<1ada e devidamente publicada no DOE dou sito oficial da municipalidado,

respeitando o prazo de ató 05(cinco) dias.

13.4 - A não demonsiração de atêndimento a quaisquer dos rêquisitos exigidos,

implicará na desclassificaÇão imediata da proponente no ceriame, suieitando,

inclusive a mesma às penalidades previstas neste Edital.

13.5 Fica reconhecido o direito dos lrcitantes concorrentes aconlpanharem os

procedirnentos relativos à prova de conceito.

136 - Os licitantes que forem assistir a prova de conceito não poderâo

interrompê la de nenhum mocio, sendo lhes permitido Íazer constar

pronunciamento em ata.

13.5- Constatado o atendlmenlo dos requisitos de verificaÇão e conÍormidade

previstos neste Êdtal, a licitante terá o objeto da lcitação devidamenle

adjudicado.

13.6 - Se a licitante desatender aos requisitos de veriÍicação e coníormidade, a

empresa será desclassiíicada, sendo convocado o Iicitante classiÍicado em

segundo lugar, no pregão para avaliação do envelope 02-habilitaÇão (caso a

doiumentaÇão não tenha sido avaliada na sessão, de acordo com os critérios

estabelecidos pela Lei '10,520/2002 e Decreto Muntcipal291412011 e alteraÇoes

posteriores) e apresentação dos requisitos de veriÍicação e conformidade e

assim sucessivarnente.

13.7 -Da não aceitação dos requisilos de verificação e conformidade, por parte

dos responsáveis, caberá recurso, no prazo de 03(três) dias, 0ontados da
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Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
C,N.P.J..:46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA

Avenida José Maria deFatia,7l - Centro - Socono - SP CEP| 13.960 000.
Fone: (19) 3855 9610.

Divisão de Licitação

Renata Herrera Zanon

DA COMISSÃO

Mazeto Valdo
DA COÍMISSÃO

(kv-'.r CÀ--<L..-.;-
Genl)ÀCordoba Andre-sçi 

*'
IllEIVBRO

I!1EÍ\,1BRO DA COMISSAO

MEIMBRO DA COMISSÃo

0rlando da Conceição Filho


