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Ata de Apresentção do Sistema referente ao Pregão Presencial nº. 07/2016 
Dia 02 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (25/11/2016), às nove horas (09h00m), 
reuniram-se na sala Sala de Reuniões do Edifício-Sede da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, o Pregoeiro 
deste Órgão, Servidor Victor Daniel De Vulcanis, os servidores Jael Maria Stangler, Adilson Ratacheski Junior, 
Daniele Cristiane da Rocha José e Rudney Cordeiro Soares, representando a Divisão de Recursos Humanos, os 
servidores Ronaldo Rodrigues de Oliveira e Bianca Valoski, representando a Controladoria Interna, e os 
representantes da Licitante vencedora da fase de lances do Pregão Presencial nº 07/2016, a empresa CCANET – 
Soluções de Informática, os senhores Ronaldo de Freitas Trancoso, Leandro Roese, e Paulo Ricardo Rodrigues, bem 
como os representantes da participante Prisma System, na condição de interessada, os senhores Maxxwell 
Moreira de Lima e Leandro Carvalho, para a devida apresentação do Sistema oferecido pela empresa vencedora a 
fim de identificar a compatibilidade do produto oferecido com o Anexo I – Termo de Referência do Edital da 
licitação, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de 
software de gestão pública para atender as necessidades da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
Após aberta a Sessão, o Pregoeiro informou à empresa Prisma System, que na condição de interessada, não teria o 
direito de interromper a apresentação da empresa vencedora, podendo apenas formulas questionamentos 
pertinentes ao final da apresentação de cada um dos módulos apresentados, sendo iniciados pelos módulos de 
Folha de Pagamento, Recursos Humanos e Atendimento ao Servidor Público via Internet. 
Passando então às apresentações e verificações dos Itens constantes no termo de referência, ficou constatado que 
a Empresa não foi capaz de atender os seguintes: 
7.4 Aplicativo de Folha de Pagamento 
7.4.1. O sistema oferecido deverá atender a TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DELEGADAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PARANÁ por meio das Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista 
principalmente a integração com o eSocial. 
7.4.17. Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o valor de 
cada serviço prestado. 
7.4.32. Permitir configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do Tribunal de Contas. 
7.4.51. Gerar ocorrências para funcionários com vínculo de prazo determinado expirado na competência de cálculo. 
7.4.68. Registrar todo o histórico de alterações de Autônomos. 
7.7. Aplicativo de Recursos Humanos 
7.7.1. O sistema oferecido deverá atender a TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DELEGADAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PARANÁ por meio das Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista 
principalmente a integração com o eSocial. 
7.7.3. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e 
média da avaliação).  
7.7.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do 
acidente. 
7.7.5. Possuir cadastro de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS. 
7.7.9. Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de 
vagas. 
7.7.10. Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando a aprovação/reprovação e a 
classificação. 
7.7.19. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:  
b. acidentes de trabalho 
7.8. Aplicativo de Atendimento ao Servidor Pública Via Internet 
7.8.9. Permitir que o administrador receba notificação por e-mail das alterações cadastrais realizadas pelo 
servidor.  
7.8.10. Possibilitar comunicação dos servidores através de correspondências Eletrônicas via aplicativo. 
 
A respeito dos problemas relatados, posicionou-se a Divisão de Recursos Humanos da seguinte forma: 
Todos os itens que constam no termo de referência do edital são igualmente importantes e necessários para o 
andamento dos trabalhos da divisão, no entanto, em especial os itens 7.4.1. e 7.7.1. têm peso maior, por se tratar 
de obrigações da entidade perante órgãos de fiscalização e controle, visto que a entidade possui prazos para envio 
das informações, o que poderia inclusive sujeitar penalidades a esta administração pública em caso de não 
observância a esses prazos. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná coleta informações mensais referentes à 
folha de pagamento à gestão de pessoal, a admissão de pessoal em todas as suas fases (concursos públicos) por 
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meio dos sistemas SIM-AP e SIAP, ficando evidenciado que em caso de contratação do Sistema oferecido pela 
empresa CCANET, não seria possível atender hoje a todas essas demandas. 
Pelos motivos acima expostos, entende este Pregoeiro, bem como os demais servidores participantes da 
apresentação, que o produto oferecido pela Empresa CCA NET não foi capaz de atender os termos que foram 
descritos no edital, oportunizando porém que a empresa complete a apresentação de todo o sistema antes de 
proferir uma decisão em relação a sua aceitação. A empresa PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA 
LTDA., com base no acima exposto, expressou a intenção de interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão pública às 17h do dia 25 de Novembro de 2016, e eu, Victor Daniel De Vulcanis, pregoeiro, 
secretariei a presente sessão, lavrando esta ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada pelo 
Pregoeiro e todos os participantes acima qualificados.  
 
 
 
 
 
 
__________________________                       __________________________            __________________________ 
Victor Daniel de Vulcanis                                  Jael Maria Stangler                                   Adilson Ratacheski Junior 
Pregoeiro                                                               Chefe da Divisão de RH                           Servidor da Divisão de RH 

 
 
 
 
 

__________________________                    __________________________   
Daniele Cristiane da Rocha José                        Rudney Cordeiro Soares 
Servidor da Divisão de RH                                   Servidor da Divisão de RH 

 
 
 
 
 
 
__________________________                    __________________________   
Ronaldo Rodrigues de Oliveira                          Bianca Valoski 
Membro da Controladoria Interna                   Controladora Interna 
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Ronaldo de Freitas Trancoso 
 
 
 
 
 
 
 
PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 
Maxxwell Moreira Lima 


