PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Pedreira (SP), 09 de outubro de 2019.

DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS
REFERENTE A IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA PELO SR FRANCO FABIANO MENDONÇA, EM 09/10/2019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2019

Sobre as questões apresentadas pelo impugnante:
1 – Sim, a Prefeitura possuí todos os relatórios necessários.
2 – Porque não sabemos qual empresa será a vencedora do certame, então pedimos a conversão
para o banco de dados compatível com o sistema ofertado pela vencedora.
3 – Com o intuito de aumentar a competitividade, e sabendo das necessidades dos trabalhos do
município, sugerimos que sejam alteradas as obrigações quanto as conversões da seguinte forma:
Módulo 1 - Sistema de Contabilidade, Planejamento e Orçamento (PPA, LDO, LOA), Tesouraria,
Informações ao TCE-SP, Relatórios Fiscais – Conversão dos dados do ano de 2013 a 2020 – Tendo
como prazo máximo para conversão do banco de dados do exercício 2019 e 2020 até o
momento da implantação total, 30 dias corridos. Para os exercícios de 2013 a 2018 fica como
prazo máximo 90 dias corridos, para os anos anteriores a 2013, não serão necessárias as
conversões.
Justificativa: Em primeiro lugar nosso intuito é aumentar a competitividade e o custo benefício dos
produtos ofertados pelas licitantes. Sabendo após análise que para o bom funcionamento das
demandas do município, no caso desse módulo, precisamos do ano do exercício e do ano
anterior, por isso pedimos 30 dias, após esse prazo o sistema já deverá estar implantado e em
funcionamento, pois os dados desses anos já garantem isso. No caso dos exercícios anteriores até
o ano de 2013 aumentamos o prazo para 90 dias corridos, esses arquivos terão a finalidade de
possíveis consultas, o que não altera o funcionamento do sistema no dia-a-dia. Os demais anos,
anteriores a 2013, não terão a necessidade de conversão. Justifica-se a necessidade das
conversões de 2013 à 2014 também, pois entendemos, s.m.j., que fica indiferente a empresa a ser
contratada converter os últimos 5 anos, ou os anos de 2013 até a presente data, vez que a base
do sistema de 2013 até a presente data da atual contratada é a mesma. Justifica-se esse período
para facilitar consultas de anos anteriores aos cinco anos, como pesquisas de estatísticas, entre
outras, facilitando bem mais a consulta, do que a que se encontra no servidor.
Módulo 2 - Sistema de Gestão Pessoal, Contracheque Web – Conversão de dados entre os anos
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1996 a 2020 – Este permanecerá inalterado, pois para o bom funcionamento da folha de
pagamento, é necessário todo o histórico – mantem-se então o prazo de 30 corridos dias para
conversão total dos dados desse módulo.
Os módulos 3 – 4 – 5 – 6 – 7 e 8, permanecem inalterados, por se tratar de uma base dados única
para cada modulo, para que possam funcionar perfeitamente, necessitamos da conversão de
toda a base dos módulos citados no prazo de 30 dias. Conversão de dados entre os anos 2013 a
2020;
Módulo 9 – Sistema E-social, PPP, SMT. Permanece com o prazo 30 dias corridos. Conversão de
dados entre os anos 2016 a 2020.

Atenciosamente,

Sandro Geraldo Daldosso
DEPTO. DE INFORMÁTICA

Fábio Vinícius Polidoro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

José Homero Silingardi
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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