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Nota Técnica Conjunta n' 02/2016 NGS/STI/CNMP e SA/CNMP

Brasília, 29 de dezembro de 2016

Assunto: Etapa de Habilitação do pregão 33/2016 - Análise da
Solução apresentada pela empresa CENTROSOFT Soluções em Gestão
E mpresarial.

O presente documento tem por objetivo apresentar a análise da solução ofertada pela
llcitante classificada em segundo lugar no pregão CNMP n' 33/2016, CENTROSOFT,
conforme previsto no Temo de Referência, itens 3.2 e 3.3.

2. A Secretaria de Tecnologia da Informação, por meio do Núcleo de Gestão de Sistemas -

NGS/STI, e a Secretaria de Administração - SA, elencam a seguir os resultados da aÉlálise
realizada.

2.1. Os itens 3.2 e 3.3 do Termo de referência foram atendidos dentro do prazo
estipulado no edital

2.2. Quanto ao item 3.2 do Termo de Referência, foi realizada a análise das

funcionalidades especificadas no Anexo 1 - Especificações Técnicas - Requisitos
Funcionais. Conforme aias de reunião dos dias 28/12/2016 e 29/12/2016, considerou-se
na análise:

a)

b)

Para realização da análise foi gerada planilha contendo todos os requisitos

especificados, com seus itens e subitens. Foi gerada ainda lista de inferência com os

requisitos numerados, a fim de facilitar a referenciação entre os documentos. Ambos

os documentos foram distribuídos aos participantes da sessão de avaliaçãol

Para efeito de avaliação, foi atribuído um ponto a cada item avaliado. Caso esse item

possuísse subitens, então esse ponto foi dividido entre os subitens, de forma que
para obter a pontuação l (um) em um item, todos os seus subiterls deveriam ser

atendidos. Caso o subitern possuísse subdivisão, aplicou-se então a mesma regra
dos itens e subitens. Caso a funcionalidade não existisse :la forma solicitada, o item

receberia pontuação 0 (zero), sem necessidade de pontuação de seus subitens.
Para que a empresa seja considerada habilitada é necessário o atendimento de 75%

dos 40 itens de requisitos funcionais do sistema, o que equivale a 30,00 itensl

Para a aferição desse quantitativo, consideraram-se as orações de iteml

c)

d)

V



e)

f)

As considerações apresentadas foram analisadas durante a pontuação dos itens pelo
CNM P.

Os itens 2.10.2 e 7.2 foram removidos do cálculo da avaliação pelos motivos

apresentados nas atam dos dias 19 e 20/12/2016 (atam da sessão de avaliação da
empresa PASSWORD). Esse ponto foi trazido à nova sessão de avaliação, explicado

aos participantes e registrado nã ata do dia 28/12/2016, desta vez [la apresentação
da empresa CENTROSOFT.

A análise da manifestação da empresa LINKDATA não resultou em altercações na
pontuação obtida pela empresa CENTROSOFT. Grande parte dos itens presentes tla
manifestação já haviam sido considerados como "não atendidos" durante a sessão de

avaliação software, bem como registrados em ata após reanálise técrlica dos
integrantes do CNMP. Cabe informar que tanto a avaliação do sistema da empresa

PASSWORD como o da erTlpresa CENTROSOFT foram feitas de forma exaustiva,

percorrendo todas as funcionalidades descritas no edital, e, quando necessário, por

mais de uma vez, de modo a verificar como as Informações se comportavam no
sistema ao longo de todo o processo.

g)

3. Após realização da análise, conforme planilha anexa a esta nota técnica, verificou-se que a
empresa licitante classificada em segundo lugar, CENTROSOFT Soluções em Gestão Empresarial,

atendeu um total de 33,06 itens, o que equivale a 82,65% do total. Com esse resultado a empresa
atingiu o percentual mínima de 75% das funcionalidades requeridas.

Atenciosamente

GUSTAVO DE CARVALHO DANTAS
Supervisor de Sistemas Internos

NGS/STI

bMCC/SA
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ATA de Avaliação de SofMare -- DIA 2

Ata da reunião para execução da etapa prevista no
item 3.2 do Tendo de Referência TR do edital de
licitação para aquisição de sistema de gestão para
automatizar os processos das áreas de compras e
contratos.

As nove horas e vinte minutos do dia vinte e nove de dezetnbro de dois mil e dezesseis, nas

dependências do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP. reuniram-se para o início

da avaliação do sistema os servidores INES GOUVEA VIANA BORGES, DANIEL KUWAE

GUSTAVO DE CARVALHO DANTES representando Q Conselllo Naciorlal do Ministério

Público, CARLOS ROCHA, GUSTAVO MACEDO E THIAGO CRISTIANO, representando

a empresa CENTROSOFT Soluções em gestão empresarial, empresa cujo sistema esta-.'a

sendo avaliado, JOAO ANDRE JACOB, CALEBE CAMPOS E S.ANIL-IEL JONATHAS pela
empresa ASI C'ompany Tecnologia SA. Ao iniciar a reu1lião a servidora INES GOUVEA
VIANA BORGES infomlou que avaliação dar-se-ia a partir do item 5. A avaliação dos itens

transconeu até as orbe horas, n)omento no qual se fez pausa para a''-'aliação do item 5.4.3.14,

pois a empresa entendeu que o alerta deveria ser emitido apenas por en)peido e não pelo 'ç'dor

total empenhado no contrato. Retomou-se a sessão às onze horas e quarenta e quatro rlünutos,

apresentaridc) posicionamento a respeito do item) em aberto. Avaliou-se que não houve o

atendimento do requisito presente no item 5.4.3.14, pois o alerta deveria de fato ser conforme

o valor total empenhado e não apenas por empenho. A partir desse momento houve o

encerramento da sessão de avaliação e abriu-se para manifestação dos presentes, coilfornle

previsto em edital. O Sr. GUSTAVO MACEDO registrou que a metodologia de avaliação

obedeceu todos os itens, confomle descrito em edital. Registra-se que o Sr. JOGO JACOB

entregou manifestação por escrito. Nada havendo mais constar, enccrranl-se cas atividades as

doze horas e cinco minutos W/
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ATA de Avaliação de Soam'are DIA l

Ata da reunião para execução da etapa prevista no
item 3.2 do Termo de Referência TR do edital de
licitação para aquisição de sistelTla de gestão para
automatizar os processos das áreas de compras e
contratos.

As nove horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezasseis, nas

dependências do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, reuniram-se para c} início

da avaliação do sistema os servidores INES GOUVEA VIANA BORGA.S, DANIEL KUWAE,
GUSTAVO DE CARVALHO DANTES, ÁCARO MONTEIRO MENTES, RAFAELA
SOBRES PIMENTEL e MARCIEL RUBENS DA SALIVA representando o Conselho Nacional

do Ministério Público, CARLOS ROCHA, GUSTAVO NIACEDO E THIAGO CRISTIANO.

iepresentar3do a en)presa CENTROSOFT Soluções em gestão empresarial, empresa cuJO

sistema estava sendo avaliado, JOAO ANDRE JACOB, CALEBE C.AÀ{POS E SAMUEL
JONATHAS pela empresa ASI Colnpany Tecnologia SA. Ao iniciar a reunião a servidora

INES GOUVEA VIANA BORGES explicou que o processo de avaliação dar-se-ia conforme

o item 3.2 do Tenho de Referência e {ílfonnou que, para que a empresa sela considerada

habilitada, deveriam ser atendidos pelo menos 75% dos requisitos explicitados no Ai)exo l do

Termo de Referência -- Especiütcações Técnicas Requisitos Funcionais. Essa avaliação seria

feita de matreira proporcional aos subitens que compõem um item, confomle Planilha de

Verificação de Requisitos e lista numerada dos requisitos do Anexo l do Tempo de Referência

previsto em edital. A servidora também I'alembrou pontos que haviam sido levantados [la

avaliação da empresa anterior, caiu o intuito de esclarecer quaisquer dúvidas sobre a

metodologia de avaliação. Ainda nesse momento o sr. GUSTAVO DANTES relembrou que os

itens 2.10.2 e o item 7.2 e subitens não seriam considerados para cálculo na sessão de

avaliação. confomie feito na sessão de avaliação da empresa anterior. Iniciou-se a avaliação

do SoRware. Cabe ressaltar que tais esclarecimentos também disponibilizaram-se por meio da

nota técnica no site COMPRAS NET. A avaliação dos itens transcorreu até as treze horas e

% ,a 'q
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três minutos, momento i]o qua] se fez uí]]a pausa para a]moço. Registra-se que ]]ouve no itens

2.4.2 uln erro material do edital com relação ao tipo de campo da "Razão Social", o qual

deveria ser campo texto ao invés de numérico, sendo devidamente apresentado pela empresa.

Nessa primeira etapa, os itens 2.3.7.2, 2.4.2, 3.2.6, 3.4.10 e 3.5.3 apresentaram algum tipo de

divergência de interpretação da empresa em relação ao qual avaliou-se a necessidade de uma

análise técnica, sendo trazido o posicionamento após o intervalo. A sessão de avaliação

retornou às quatorze horas e quarenta e dois minutos. Informou-se o seguinte posicionamento:

o item 2.3.7.2 não foi atendido, pois o requisito previa-se o cálculo da entrada inicial do TR

até a ordem de fornecimento ou a formalização do contrato, não sendo apresentado pela

empresa; avalia-se que atendeu-se o item 3.2.6, pois não se especificou o tipo de calilpo rlo

Termo de Referência, havendo a existência de um campo que atendia. A empresa adorou uma

solução via data. Quando a data está preenchida existe previsão de celebração do contrato.

Quando a data está em branco, não existe. Considerou-se o item 3.4. 10 atelldido pela mesma

análise do item anterior. Considerou-se o item 3.5.3 como não atendido, pois o "ou" presente

na sentença do item não tratava-se de uln "ou" exclusivo como a empresa aHlrnaava, lhas um

"ou" lógico. Assim, ambos requisitos da sentença deveriam ser atendidos, no entanto, a

empresa obteve apenas cumprimento parcial do item, ou seja, o item 3.5.3 não foi atendido.

Seguiu-se normalmente a avaliação. A sessão encenou-se às dezassete horas e trinta e nove:

minutos no item de número 4. 12.2.2.

ÕÃO ANI)RÉ JACOB

,ALTA de Avaliação de Sohwale -- DIA 2/3
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CALEBE CAMPOS

ATA de Aval cação de Soü.wale -- DIA ! 3/3
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320/2016 - ASICOMPANY/DICOM
Brasília, 29 de Dezembro de 2016

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

Pregão Eletrõnico Ro 33/2016
Processo Do 0.00.002.001555/2015-43

ASI COMPANY TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito

privado, vem. respeitosa. à presença de V. Sa., apresentar a presente

MANIFESTAÇÃO ao 2o TESTE DE CONFORMIDADE do Pregão Eletrânico
Ro 33/2016, realizado pela empresa CENTROSOFT, com fundamento nas
razões de fato a seguir aduzidas.

1 - DA$ ATIVIDADES

As atividades foram iniciadas no horário definido e decorreram

de forma prevista. As considerações abaixo, estão relacionadas ao decorrer da
apresentação realizada pela empresa CENTROSOFT do sistema de compras e
contratos.

11 - DA AVALIAÇÃO

Item 1.1.2 A importação o sistema deverá permitir
inserir dos dados da ação, caso ela não exista no cadastro, ou atualizar os
dados de uma ação existente. O campo que identifica unicamente uma ação é o
"Número da Iniciativa";

Não foi realizada a demonstração da atualização da informação
após o primeiro carregamento do item, ou seja item avaliado parcialmente

End: SHCGN 712/713. bl. "F", n' 13. -- Brasíiia -- DF + CEP: 70.760-660
Telefone:(61) 2101-8801 8 Fax:(61) 2101-8888
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Item 2.1.6.3 Subelemento, formato x.x.xx.xx-xx
Campo texto de livre preenchimento, com possibilidade de pesquisa em tabela
contendo os dados de subelerTlento conforme o SIAFl;

Neste item foi demonstrado um campo tabelado e !ilha..!Q!

demonstrado campo de livre preenchjmçOIQ. que inclusive foi objeto de
questionamento pela empresa Link Data deste mesmo edital de licitação, o qual
foi respondido pelo CNNIP que deveria ser um campo texto liylQ.

ltem2.2.2 NO da Requisição - Deve ser possível

pesquisar dentre as requisições cadastrados e que estejam na situação
'encaminhada à SECOPIP'. Ao informar esse número, o sistema deverá

recuperar o arquivo do Termo de Referência anexado na etapa anterior.
Não demonstrou a situação "encaminhada a SECOMP", apenas

realizou a pesquisa do número do registro, em que nenhum momento foi
apresentada a situação solicitada.

Item 2.3.7.1 A quantidade de dias úteis de permanência na
SECOMP - a partir da entrada inicial até a primeira saída; e também a partir de
cada retorno até sua próxima saída;

Não foi demonstrado até a primeira saída. apenas a última
saída .

Item 2.3.7.2 A quantidade de dias úteis para finalização de
todo o procedimento (da entrada inicial do TR até a ordem de fornecimento ou

a formalização do contrato);
Após inúmeras tentativas, a contagem foi realizada de maneira

erra da .

Item 2.6.6.1 NO do item - conforme cadastro do item 2.1;

Não agrupou o total do lote 1, em que foi agrupado o lote
sequencial

Item 2.8.6.7

preenchimento da empresa;
Totais por lote, quando houver para .ú8

/

End: SHCGN 712/713. bl. "F", no 13. - Brasília -- DF + CEP: 70.760-66B
Telefone:(61) 2101-8801 + Fax:(61) 2101-8888
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Apresentou um valor errado do lote, sendo realizada soma
equivocada, desconsiderando determinados itens.

ltem2.9 Funcionalidade de consulta das propostas

cadastrados, com possibilidade de ordenação pelos campos "total da proposta"

e "nome da empresa"
SÓ foi apresentado a ordenação deÉau/t do maior para o menor.

não oferecendo a possibilidade de ordenação do menor para o maior da
proposta. esta última é inclusive a ordenação mais razoável, haja vistcâ o
princípio da economicidade. Ou seja, o que interessa neste item é a ordenação
inversa, que foi demonstrada restrição para ordenamento livre para a escolha
do usuário.

Item 3.1.8 Buscar os itens/lotes do cadastro do item 2.1

dos requisitos funcionais deste TR(módulo de compras);

Este item se refere a busca de informações do cadastro dos
itens relacionados ao item 2.1. . Contudo, não foi demonstrada a recuperação
do item :'2.1.6.3 Subelemento..."

Item 3.1.10 Registrar o valor contratado por item/lote e
cálculo do valor total;

Quando definiu o vencedor por lote. os valores por itens foram
apagados, impossibilitando a visualização completa, em conformidade com o
que era solicitado no termo de referência.

Item 3.1.12 Informar o "índice de economicidade" (valor

estimativo x contratado);

Durante a demonstração foram cadastrados dois lotes, contudo,
o segundo lote havia sido cancelado, ainda sim o índice da economicidade foi
apresentado considerando o lote cancelado, quando na verdade não deveria
nem ter sido somado. Pode levar ao equívoco de informações, quando da
operação da solução. ,/

/
Z

End: SHCGN 712/713. bl. "F", Ro 13. -- Brasíiia -- DF + CEP: 70.760-660
Telefone: (61) 2101-88C)l + Fax: (61) 2101-8888
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Item 3.2.6 Informação quanto a previsão de celebração
de contrato;

Foi apresentada uma data. quando na verdade deverá ser
apreseíltada se existe a previsão de celebração. Cabe ressaltar que quando os
demais itens tratavam de datas, eram citados os formatos...portanto, tal
formato 1lão coiadiz com o que foi solicitado.

Item 3.2.15 Emitir aviso quando a quantidade da baixa
chegar a um determinado limite informado pelo usuário;

Durante a demonstração da funcionalidade de aviso, foram

apresentados os avisos apenas quando acessado a manutenção da baixa. não
foi uma informação motivcâda pelo sistema para o usuário, apenas clo usuário
para o sistema. o que certamente não condiz com a natureza da funcionalidade

de "Alerta" num sistema .

Item 3.2.16 Emitir aviso quando chegar a um limite de
prazo em relação ao fim da data de vigência. Esse limite deve ser definido pelo
usuario;

Durante a demonstração da funcionalidade de aviso, foram

apresentados os avisos apenas quando acessado a manutenção do item, não foi
uma informação motivada pelo sistema para o usuário, apenas do usuário para
o sistema, o que certamente não condiz com a natureza da funcionalidade de
''Alerta" num sistema

Item 3.3.2 Emitir aviso quando a quantidade da adesão
chegar a um determinado limite informado pelo usuário;

Durante a demonstração da funcionalidade de aviso, foram

apresentados os avisos apenas quando acessado a ata específica, não foi uma
informação motivada pelo sistema para o usuário, apenas do usuário para o
sistema, o que certamente não condiz com a natureza da funcionalidade de
"Alerta" num sistema .

Item 3.4. 1ü Informação quanto a previsão de celebração
de contrato;

End: SHCGb] 712/713. bl. "F", n' 13. -- Brasília -- DF # CEP: 70.760-660
Toieforle: <61) 21C)1-8801 & Fax:(61) 2101-B888
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Foí apresentada uma data, quando na verdade deverá ser
apresentada se existe a previsão de celebração. Cabe ressaltar que quando os
demais itens tratavam de datas, eram citados os formatos...portanto, tal
formato não condiz com o que foi solicitado.

Item 3.5.1 Emitir aviso quando a quantidade da baixa
chegar a um determinado limite informado pelo usuário;

Durante a demonstração da funcionalidade de aviso, foram

apresentados os avisos apenas quando acessado a manutenção da baixa, não
foi uma informação motivada pelo sistema para o usuário, apenas do usuário
para o sistema, o que certamente não condiz com a natureza da funcionalidade
de ';Alerta" num sistema .

Item 3.5.2 Emitir aviso quando chegar a um limite de
prazo em relação ao fim da data de vigência. Esse limite deve ser definido pelo
usuario;

Durante a demonstração da funcionalidade de aviso, foram

apresentados os avisos apenas quando acessado a ata que havia sido
cadastrada, não foi uma informação motivada pelo sistema para o usuário,

apenas do usuário para o sistema, o que certamente não condiz com a natureza
da funcionalidade de "Alerta:: num sistema

Item 3.5.3 Vinculação dos usuários cadastrados, por
área às Atam, possibilitando a sua notificação automática via e-mail, quando a
quantidade da baixa chegar a um determinado limite informado pelo usuário ou

houver quaisquer modificações nos dados das Atam, inclusive quanto a
anexação de arquivos;

Não foi enviado e-mail em conformidade com o que foi
estabelecido em edital, uma vez que o e-mail apenas citava alterações

realizadas na ata, mas não continha o conteúdo da informação.

Item 4.1.24. Possibilidade de recuperação dos itens a

partir do termo de referência cadastrado;
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Este item, apesar de ter sido validado, há um equívoco na sua
concepção, como recuperar uma infot-mação do termo de referência no

contexto de contratos? A informação carreta, é a do resultado da licitação,

contudo o que foi demonstrado foi a do termo de referência. o que perde o
efeito prático e pode levar o gestor público ao erro.

Item 4.3.2. Categoria Económica; formato x.x.x.x.xx.xx;
Não continha a máscara solicitada.

Item 4.4.2.3. Fiscal Administrativo;
Não havia opção de fiscal administrativo.

Item 4.5.1. Numeração do Termo Aditivo, formato xx
Não foi apresentado o formato carreto, além de ter sido travado

para o cadastro da numeração, apresentado um sequencial que não se referia
ao contrata .

4.5.12. Categoria Económica; formato x.x.x.x.xx.xx;
Não continha a máscara solicitada.

Item 4.6.1. Numeração do Termo de Apostilamento xx
Não foi apresentado o formato carreto, além de ter sido travado

para o cadastro da numeração, apresentado um sequencial que não se referia
ao contrato.

Item 4.6.11. Categoria Económica; formato x.x.x.x.xx.xx;
Nêle cona:inha â máscara solicitada.

O item 4.7 e seus subitens não foram vinculados ao contrato

original

Item 4.11. Vinculação dos usuários ou perfis cadastrados aos
Contratos, possibilitando a sua notificação automática, via e-mail, quando for o
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tempo de prorrogação ou houver quaisquer modificações nos dados
Contratuais, inclusive quanto a anexação de arquivos;

Não foi informado o conteúdo. Foi apresentado apenas as
alterações, e não foram apresentados quando do tempo da prorrogação.

Item 4.12.1.1. Informação quanto a existência de
acréscimos já realizados

Foram apresentadas informações equivocadas.

Item 4.12.1.2. Percentual acrescido em relação ao
valor do total do item ou do total do contrato original;

O valor total dos itens, estavam desassociados aos valores
unitários, podendo levar ao erro de digitação do usuário.

Item 4.12.2.1. Informação quanto a existência de
supressões já realizadas;

Não foi realizada a alteração do contrato, por que a supressão
realizada não alterava o registro do contrato, ou seja, sem atualizar o valor do
contrato.

Item 4.12.2.2 Percentual suprimido em relação ao
valor total do item ou do total do cont:rato original;

Foram apresentados cálculos errados.

Item 5.4.3.14 Saldo da execução de empenho - Valor total
empenhado menos valor total pago (soma dos valores pagos mês a mês).
Quando a execução atingir 80% (oitenta por cento) do total empenhado deverá

ser emitido alerta, por e-mail e em tela. para os gestores do contrato
Foi apresentado o valor por empenho e não o valor total

empenhado do contrato. Essa configuração por empenho, poderá gerar

transtornos para a administração, haja vista que o cálculo está sendo realizado
de forma errada .
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Item 6.1.2 Número da(s) nota(s) de empenhos. Esse
campo deve aceitar mais de uma nota de empenho por OS ou OF

Não foi cadastrado a nota de empenho, apenas apresentou a
nformaçÊão de cadastro de nota fiscal, o que não foi solicitado. Inclusive para o
cãdcãstro da nota de empenho não foi possível o cadastro do texto "NE" pois
havia um bloqueio no sistema apresentado, o impossibilitou o cadastro de
qualquer Nota de Empenho.

ltem8.1 bligração dos dados das planilhas de cálculo

atualmente utilizadas, conforme Anexo 111 deste Termo de Referência;
Não foi demonstrada a funcionalidade,

ltem8.2 0 sistema deverá apresentar na página inicial

orientações e comunicações para os fiscais e áreas demandantes, inseridas
pelos gestores do sistema;

Não foi apresentada a possibilidade de comunicar ou orientar os

fiscais e as áreas demandantes, pois não tinha uma opção de seleção de quem
receberia a notificação, ou seja, qualquer usuário cadastrado no sistema
recebeu a informação.
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Xll - PEDIDO

Ante todo o exposto, a Manifestante requer a essa Banca de
avaliação que considere os argumentos desta manifestação. Lembramos ainda
que não houve qualquer fator, superveniente. técnico e/ou de infraestrutura
por parte do CNMP. que viesse a impedir a apresentação da empresa
CENTROSOFT.

Atenciosamente,

Xl::..JQão André Jacob
kecutivo de Soluções

=./e-+.
lebe"'Campos

Analista de Requisitos
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