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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREí - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° OS/2016 - VIRTUALlZAÇÃO - Fls. 01/02

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Pregão n":
Processo:

OS/2016
12/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação,
visando a virtualização do Poder Legislativo de Jacareí, incluindo os serviços de implantação, configuração,
customização, treinamento, suporte, licenciamento de ferramentas e hospedagem dos dados em Data Center,
mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no Termo de
Referência - Anexo 11.

PREÂMBULO

No dia 3 de junho de 2016, às 8h, reuniram-se na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jacareí a Pregoeira,
Senhora LUANA SILVÉRIO ALVES PASSOS, a Equipe de Apoio composta pelos Senhores AGNALDO DIAS e
RITA DE CÁSSIA FERNANDES BRAGA, designados pela Portaria n° 20/2016, bem como Alessandra de França
Santana e Ivanildo José Deodato (Analistas de Tecnologia da Informação), Moacir Bento Sales Neto (Secretário-
Diretor Legislativo), Maria Auxiliadora de Lima Requena (Secretária-Diretora Administrativa), Benedito Anselmo
Tursi (Secretário Legislativo 111), que acompanhou o andamento dos trabalhos durante a apresentação dos tópicos
pertinentes à sua área, e Marcos Pontes de Aquino (Representante da empresa Ágape), para a continuação da
demonstração sistema objeto do Pregão em epígrafe, a partir do subtítulo "Requisitos Mínimos do Módulo de
Processo Legislativo e Administrativo" constante da página oito do Anexo" - Termo de Referência.

Aberta a sessão, a Senhora Pregoeira pediu ao Sr. Marcos Pontes de Aquino que desse prosseguimento à
apresentação do sistema objeto da licitação.

OCORRÊNCIAS

Frente à demonstração apresentada, foi constatado que o sistema oferecido pela empresa Ágape atendeu ao
disposto em edital, sendo que alguns aspectos do sistema foram pontuados, os quais serão customizados por
ocasião da contratação São eles:

- os itens "g" e "h" do subtítulo "Requisitos Mínimos do Módulo de Segurança", no tocante a criar "módulos" e
"funções", não foram demonstrados diretamente na interface do sistema, contudo foi demonstrada a
funcionalidade através da atribuição de funções por meio da v:inculação ao perfil;

- no subtítulo "Requisitos Mínimos do Módulo de Segurança", a tela de vinculação de Setor com o servidor
apresenta campo relativo ao "cargo" do servidor, que na realidade não se trata do cargo de fato, como por
exemplo "Analista de Licitações". O termo "cargo" é referente a um papel desempenhado em uma tramitação;

- foi sugerido que seja acrescentado formulário padrão durante a implantação do sistema nos processos com
origem nos setores;

- durante a demonstração foi apontada a necessidade de adaptar o sistema de modo que a visualização dos
documentos anexos apresente um filtro delimitando a visualização daqueles de origem sigilosa;

- foi apontada a necessidade de que a consulta de processos traga a possibilidade de pesquisa de documentos no
modo "arquivos/anexos pesquisáveis";

- foi apontada a necessidade de apresentar o IP das máquinas individualmente nos logs gerados, não somente o
IP da rede, e na identificação da máquina constar o MAC address;

- durante a demonstração foi apontada a necessidade de adaptar o sistema de modo que determinados
processos sejam disponibilizados apenas para tramitaçào Interna e não para divulgação externatáfê\o momento da/')
sua aprovação, conforme Regimento Interno; ,A-. J o----" IJ
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- foi apontada a necessidade de adaptar o sistema de modo que seja implementada a notificação de prazo
recursal;

- foram sugeridas adaptações para reforçar o aspecto intuitivo do aplicativo para smartphones: criar o botão login
em substituição ao "x" e botão "voltar" nas telas, inclusive de login.

HABILITAÇÃO
Ato contínuo, procedeu-se ao exame dos documentos de habilitação da empresa Ágape, oportunidade em que for
comprovado o atendimento às exigências editalícias. Consultado o site www.sancoesspgov.br foi verificado que
não há nada que desabone a empresa. Deste modo, a empresa Ágape foi declarada vencedora do certame.

ADJUDICAÇÃO
Não havendo manifestação de recurso por parte da licitante presente, foi-lhe adjudicado o objeto para o qual
apresentou proposta no valor de R$ 120.000,00.

'I

ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuarão, cuja ata seque assinada por todos os presentes.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

Equipe de Apoio

A;f~de França Santana

Analista de Tecnologia da Informação

diJtkdA-
Ivanildo !lK'De~~ato

~ da Informação
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