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Ata de Realização do Pregão Presencial nº. 07/2016 
Dia 03 

 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (28/11/2016), 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, e 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 
Compras, Almoxarifado, Protocolo e Consulta via Internet, Gestão de Frotas, Portal de Transparência . 
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: 
7.2. Aplicativo de Compras 
7.2.1. O aplicativo de Compras deverá possibilitar acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação 
até seu julgamento, registrando as etapas de: 
g.  Pareceres;  
O sistema atendeu parcialmente o item acima pois não mantém os registros dos pareceres da Contabilidade e da 
Controladoria Interna.  
7.2.14. Permitir gravação, em meio magnético, dos itens do processo licitatório para os fornecedores preencherem 
o preço de cada item com leitura dos preços informados e preenchimento automático na proposta do fornecedor, 
exibindo os itens em lista ou separados por lotes.  
7.2.15. Possibilitar consultas de processos em que determinado item esteve inserido com a demonstração de seu 
saldo em cada processo. 
7.2.19. Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e autorização do processo 
licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas de 
autorização de fornecimento, permitindo que tais documentos possam ser personalizados com a utilização de 
campos de mesclagem; 
O sistema não faz registro dos pareceres contábeis. 
7.2.22. Possibilitar gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores 
com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos preços dos itens. 
7.2.25. Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas relativos às licitações e contratos. 
7.2.26. Manter histórico das alterações do contrato, informando o tipo de alteração (acréscimo, diminuição, 
equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão). 
7.2.35. Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina de 
reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.  
7.2.36. Possibilitar emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances.  
7.2.37. Possibilitar utilização de critérios de julgamento e empates técnicos das propostas em relação à 
microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006. 
7.2.38. Possibilitar utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa e empresa de 
pequeno porte, de acordo com lei complementar 147/2014, quanto a possibilidade de que uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja local ou regional, arremate o item com valor até 10% acima do melhor preço 
válido. 
7.2.40. Possuir rotina para desmembrar itens que possuam natureza quantitativa e divisível que ultrapassem o 
valor total de R$ 80.000,00, para divisão de cota específica para participação de microempresas ou empresas de 
pequeno porte e cota para ampla concorrência de acordo com critérios da lei complementar 147/2014. 
7.2.41 Possuir rotina para emissão de avisos aos fiscais quanto a vigência dos contratos por email, com datas de 
vigência padronizadas. 
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7.6. Aplicativo de Almoxarifado 
7.6.11. Permitir emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no estoque. 
7.6.14. Possuir relatório com média de gastos mensais por material considerando um determinado período. 
7.6.15. Possuir relatório do consumo médio mensal por material. 
7.6.16. Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado. 
7.6.22. Possuir rotina para definição de cotas de consumo dos materiais para os setores. 
7.8. Aplicativo de Atendimento ao Servidor Pública Via Internet 
7.8.6. Possibilitar a solicitação de cursos de aperfeiçoamento via internet pelos servidores. 
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. 
 
Pelos motivos acima expostos, bem como os descritos nas demais atas de apresentação do sistema, entende este 
Pregoeiro, bem como os demais servidores participantes de todas as etapas da apresentação, que o produto 
oferecido pela Empresa CCA NET não foi capaz de atender os termos que foram descritos no edital. No total foram 
3 dias de apresentações e 48 itens não atendidos. O objetivo principal da contratação de uma empresa de 
software é atender todas as demandas legais de maneira ampla, incluindo as exigências e leiautes determinados 
pelos órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Tendo em base os motivos expostos, e 
com respaldo do Item 15.1 do Edital, decide este pregoeiro pela não adjudicação do objeto e proceder com a 
Inabilitação da Empresa CCANET, a qual será oportunabilizada direito de recurso no prazo de 3 dias úteis a partir 
da data de publicação desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública às 17h do dia 28 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  
Pregoeiro  
 
 
 
 
 
__________________________                    __________________________   
Ronaldo Rodrigues de Oliveira                          Bianca Valoski 
Membro da Controladoria Interna                   Controladora Interna 
 
 
LICITANTES: 
 
 
 
 
 
CCANET SOLUÇÕES DE IFNORMÁTICA LTDA. 
Ronaldo de Freitas Trancoso 
 
 
 
 
 
 
PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 
Maxxwell Moreira Lima 


