ANALISE DE OBJETO DO PROCESSO Nº 009/2017, PREGÃO Nº 008/2017
SOFTWARES

Entre os dias 09/10/2017 à 23/10/2017 ocorreu nas dependências da Câmara
Municipal de Primavera do Leste a Demonstração de Sistemas, em cumprimento aos
itens 4 e 5 do edital do Pregão 008/2017. A Empresa STAF SISTEMAS LTDA CNPJ
Nº 07.941.056/0001-90, segunda classificada da fase de preço, efetuou a
apresentação de todos os itens e sub itens propostos no Termo de Referencia, e após
análise da Comissão Julgadora da Fase de Demonstração, alcançou os resultados
conforme segue abaixo:

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS

E

TECNOLÓGICAS

OBRIGATÓRIAS

E

Na demonstração das Características Funcionais e Tecnológicas Obrigatórias
item 1 do Termo de Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a
item não obtendo exito, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
8. Os aplicativos deverão permitir o cadastro e o processamento de relatórios em
lotes de um ou mais relatórios que terão como saída à impressora ou um
arquivo no formato PDF. Deverá ter a característica de agrupar os relatórios em
um único arquivo e numerar as páginas dos relatórios de forma que fique
contínua.
14. Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades:
g) Possuir relatório de backups efetuados;
15. Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem
ser no formato TXT ou HTML.
16. Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail
automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário,
ao gestor ou controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o
sistema da contabilidade onde será enviado um e-mail ao Presidente Câmara
caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado.
17. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única
lista de execução do próprio aplicativo, possibilitando ainda que a execução de
um script seja agendada através do agendador de tarefas do Windows.
1.6.2. Efetuar o provisionamento de férias, 13º salário, adiantamento e baixa
de provisão.

O item 1.2.2 Cadastramento de entrada de Materiais no Sistema de Controle
de Gestão de Almoxarifado a partir da liquidação da Autorização de Fornecimento de
Bens de Consumo do Processo de Compra, foi anulado pela Comissão julgadora.
Portanto dos 50 itens e subitens propostos, a empresa atendeu 44 itens e não
atendeu 06.

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Na demonstração do sistema de Contabilidade Pública, item 1 do Termo de
Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo
êxito, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
1.5.
Permitir a geração automática de empenhos, liquidações, pagamentos
orçamentários e de restos a pagar, referente às prestações de contas da Câmara,
por meio de importação de arquivos.
1.7. Permitir utilizar o plano de contas da 4.320/64 ou modelo definido pelo Tribunal de
Contas do Estado.
1.9.
Possuir os anexos do balanço anual na forma da Lei 4.320/64 possibilitando a
emissão mensal: Anexo 1 – Demonstrativo: Receita e Despesa segundo as
Categorias Econômicas; Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas;
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa; Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as
Categorias Econômicas; Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Orçamentária; Anexo 7 – Demonstrativo: Funções, Subfunções e Programas por
Projeto Atividade; Anexo 8 – Demonstrativo: Despesas por Funções, Subfunções e
Programas conforme Vínculo; Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e
Funções; Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; Anexo
11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; Anexo 12 - Balanço
Orçamentário; Anexo 13 - Balanço Financeiro; Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais; Anexo 16 - Demonstrativo
da Dívida Fundada Interna e Externa; Anexo 17 - Demonstração da Dívida
Flutuante.
1.13. Permitir que seja efetuado o registro de complementos de empenhos estimativo
e global.
1.21. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando
efetuar pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de
adiantamentos, auxílios e subvenções.
1.24. Permitir efetuar o cancelamento de restos à pagar em contrapartida com conta
de resultado definida pelo usuário.
1.28. Permitir que sejam emitidas notas de: empenho; complementos; liquidação;
ordem de pagamento; restos à pagar; despesas extra; e suas respectivas
anulações.
1.36. Permitir gerar planilha para formar quadro de detalhamento da despesa.

1.38. Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o
artigo 13 da Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000.
1.49. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras
conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN.
1.50. Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em
conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos
respectivos demonstrativos.
1.51. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o
anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos
saldos contábeis no exercício já iniciado.
1.55.Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na internet, conforme IN
28/99 do TCU e Portaria 275/00 do TCU.
1.56. Emitir relatórios de demonstrativo dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal,
com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.
1.64. Possuir rotinas com opção de selecionar um ou mais empenhos para gerar
automaticamente pagamentos; possibilitar a seleção dos itens por fornecedor e
empenho específico.
1.67. Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e
arrecadada e a despesa fixada e realizada.
1.73. Possibilitar a geração de arquivo com as informações que são exibidas no
relatório Declaração de IRRF/DIRF para importação no programa Dirf 2011 da
Receita Federal.
1.75. Possuir Integração automatizada com sistema de transparência de acordo com a
Lei 131/09.
1.79.

Possuir rotina para geração de relatórios em lote.

1.84. Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00
(LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada
exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período selecionado:
Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal; Anexo II - Demonstrativo da Dívida
consolidada Líquida; Anexo III - Demonstrativos das Garantias e Contragarantias;
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito; Anexo V - Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa; Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar; Anexo VII Demonstrativo dos Limites.
1.86. Possuir os Anexos na forma da Portaria da STN 109/2002 e suas atualizações
para preenchimento do sistema SISTN da CEF: Anexo III - Despesa Total
Pessoal.
1.91. Permitir a inserção de tipos de compromissos e movimentos de controles nos
Contratos, bem como efetuar os lançamentos contábeis no compensado para
maior controle sobre as movimentações do mesmo.
1.92. Permitir a inserção de tipos de compromissos e movimentos de controles nos
Contratos de Dívidas, bem como efetuar os lançamentos contábeis no
compensado para maior controle sobre as movimentações do mesmo.
1.93. Permitir a inserção de tipos de compromissos e movimentos de controles nos
Convênios, bem como efetuar os lançamentos contábeis no compensado para
maior controle sobre as movimentações do mesmo.

1.94. Permitir efetuar a integração com o Sistema de Patrimônio, e por meio desta
integração efetuar lançamentos de: Ajuste ao valor justo, Depreciação,
Amortização, Exaustão, Aumento por Reavaliação e Redução ao Valor
Recuperável.
1.101. Disponibilizar relatório cadastral dos lançamentos contábeis, com diversos
filtros, inclusive por conta contábil e data.
1.102. Permitir ao usuário inserir as contas de variações patrimoniais diminutivas ou
as contas do ativo permanente para que sejam utilizadas nos eventos contábeis
dos cadastros de em Liquidação de Empenhos

itens

Portanto dos 106 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 78
e
não
atendeu
a
28.

SISTEMA DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA)

Na demonstração do sistema de Planejamento item 2 do Termo de Referencia,
a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de
acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
2.13. Atualização automática dos saldos executados no sistema da contabilidade.
2.20. Implementação do Plano Plurianual.
2.27. Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos
de Despesas.
2.28. Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que
possam interferir na implantação do programa ou ação e também registrar
providências a serem tomadas referente a cada restrição.
2.31. Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.
2.36. Permitir a inserção de histórico automático a medida que os programas e ações
sofrem alterações no PPA.
2.39. Não permitir a aprovação da LDO com prioridades que não estejam previstas
no PPA.
2.55. Possuir utilitário para efetuar a cópia das estimativas das receitas (com
detalhamento das Contas de receita e fonte de recurso) e despesas (com
detalhamento dos programas e indicadores, ações, produtos, metas físicas e
financeiras e tipo do recurso) definidas em outros PPAs.
2.64. Possuir utilitários para facilitar a elaboração da LOA, como: copiar dados de
outras Leis Orçamentárias Anuais.
2.67. Permite a utilização da LOA no que se refere a despesas e receitas sem
relacionar ao PPA e LDO.

Portanto dos 68 subitens propostos neste item, a empresa atendeu 58 itens e
não atendeu 10.

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

Na demonstração do Sistema de Folha de Pagamento item 3 do Termo de
Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo
sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
3.1.
Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e
permissões referente a Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos
de usuários ou usuário individual.
3.21. Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade,
bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do
andamento do estágio.
3.23. Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos conforme
legislação e sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.
3.58. Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando
automaticamente este cálculo ao ser informada a data de encerramento da
pensão.
3.62. Permitir configurar operadores e planos de assistência médica que a entidade
possui para planos coletivos empresariais, controlar as despesas de mensalidades
quanto despesas extraordinárias, estes recursos também serve de base para a
DIRF.
3.63. Permitir integrar os valores de folha de pagamento com as contas, elementos,
despesas e recursos do sistema de contabilidade.
3.64. Permite copiar despesas do ano do registro que estiver selecionado no
Cadastro de despesas do para o ano que você desejar para que seja exportado
para o sistema contábil.
3.74. Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias
afastados e se esta quantidade de dias é contínua, para que o período de
aquisição de funcionário seja cancelado.
3.75. Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias
afastados e se esta quantidade de dias é contínua, para que o período de
aquisição de funcionário seja postergado.
3.93. Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de
funcionários, sob a mesma matrícula.
3.115. Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbito). Serve
para atender ao convênio firmado entre o Ministério da Previdência Social e os
governos estaduais e municipais. Identificar as pessoas falecidas para cessar o
pagamento de aposentados e pensionistas.
3.121. Emitir o Relatório de Integração Contábil para cálculos simulados.
3.128. Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.
3.133. Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria
1621/2010 atualizada pela portaria 1057/2012 .
3.134. Emitir relatórios cadastrais em geral, de: Pessoas; Dependentes; Funcionários;
Autônomos; Ficha cadastral; Aniversariantes; Substituídos; Períodos Aquisitivos;

Programação de férias; Dados Adicionais; Afastamentos; Cargos Comissionados
ou em funções Gratificadas.
3.147. Emitir o relatório de datas de vencimentos. A data em que se extingue o prazo
do exame médico periódico, do contrato de trabalho e da carteira de motorista do
funcionário.
3.169. Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS
para os servidores contratados à época, conforme instruções da CAIXA.
3.170. Permitir realizar cálculos de datas e de horas.
3.180. Permitir calcular datas possibilitando fazer conversões de datas, dias, meses e
anos para lhe auxiliar a obter informações de forma rápida e prática.

Os sub itens 3.34 / 3.150 e 3.176 foram anulados pela Comissão Julgadora.
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Portanto dos 180 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a
itens
e
não
atendeu
a
19.

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
Na demonstração do Sistema de Recursos Humanos, item 4 do Termo de
Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo
êxito, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
4.1.
Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e
permissões referente à Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos
de usuários ou usuário individual.
4.23. Registrar atos de elogio, advertência e punição.
4.27. Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de
órgão, unidade e centro de custos, conforme a necessidade do usuário.
4.28. Ter o cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de
custos integrado com a folha de pagamento.
4.50. Possibilitar a indicação automática do sistema pela aprovação/reprovação e a
classificação dos candidatos.
4.53. Controlar através do laudo médico se o servidor já se encontra em readaptação
pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.
4.55. Permitir selecionar relatórios afins por tipo de atestado, possibilitando imprimilos agrupados no momento do Cadastro de Laudos Médicos.
4.65. Ter controle das informações referente estágio probatório. Avaliação do
servidor, verificação por parte do sistema se servidor atingiu média/somatório
definido ou necessidade de geração de processos administrativos.
4.72. Permitir emitir relatórios de Avaliações que estão expirando, que já estão
expiradas e situação dos servidores em relação aos processos administrativos.
4.73. Permitir a utilização dos resultados das avaliações do funcionário para
apuração do direito a progressão salarial, de acordo com o estatuto do órgão.

4.75. Possibilitar a configuração da inserção automática destes empréstimos através
da leitura do arquivo enviado pelos bancos.
4.82. Permitir configurar o uso de tempos anteriores averbados, para cada período
de adicional do funcionário.
4.83. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão
de adicional ao servidor, através da informação do ato
4.89. Possibilitar a geração das informações de transferência para o Tribunal de
Contas.
4.99. Permitir utilizar os tempos de experiências anteriores para mais de uma
matrícula atual do servidor.
4.100. Permitir utilizar os tempos ainda não averbados de contratos anteriores para
mais de uma matrícula atual do servidor.
4.106. Controlar automaticamente os períodos de aquisição de Adicionais, de acordo
com as configurações de adicionais.
4.107. Controlar automaticamente os períodos de aquisição de licenças-prêmio, de
acordo com as configurações da licença-prêmio.
4.110. Possibilitar encerrar o concurso a fim de não ser alteradas as informações e
candidatos que participaram deste afim de ser admitidas como funcionários.
4.114. Permitir prorrogar as avaliações para os funcionários que estiverem em estágio
probatório e em razão decorrentes de faltas ou afastamentos do funcionário.
4.116. Gerar as avaliações extraordinárias para o funcionário que estiverem em
estágio probatório de acordo com a configuração estabelecida.
4.117. Efetuar o encerramento detectando se há avaliações extraordinárias para o
funcionário em estágio probatório.
4.118. Gerar os processos administrativos para os funcionários que estiverem em
estágio probatório.
4.132. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80%
maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de
aposentadoria.
4.133. Emitir relatório referente ao estágio probatório, lista as informações das
avaliações que estão expirando e com data final expiradas em relação a data de
emissão do relatório.
O sub item 4.81 foi anulado pela Comissão Julgadora.
Portanto dos 133 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a
108 itens e não atendeu a 25.

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Na demonstração do sistema de Compras e Licitações, item 5 do Termo de
Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo
êxito, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
5.8.
Permitir a inabilitação de fornecedores por suspensão ou rescisão de contrato,
controlando a data limite da situação de inabilitado.
Portanto dos 57 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 56
itens e não atendeu a 01.

SISTEMA DE PATRIMÔNIO
Na demonstração do Sistema de Patrimônio, item 6 do Termo de Referencia,
a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de
acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
6.9.
Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele
pertence, o centro de custo, local físico, número patrimonial e a data de aquisição.
6.24. Possuir rotina para importação de várias imagens dos bens, armazenando-os
no banco de dados.
6.25. Permitir a vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de
texto ou documentos digitalizados, ao código do bem.

Portanto dos 39 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 36
itens e não atendeu a 03.

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Na demonstração do Sistema de Controle de Estoque/Almoxarifado, item 7 do
Termo de Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não
obtendo êxito, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
7.11. Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de
cada material por estoque.
7.12. Possuir o controle de saldos físicos e financeiros dos estoques por material
existente em cada almoxarifado, dispondo de: configuração de níveis de resuprimento (limite mínimo, máximo e reposição), permitindo calcular a quantidade
necessária em estoque até o próximo reabastecimento por material; relatórios que
possibilitem emitir a posição em determinada data.
7.13. Possibilitar registrar a abertura e o fechamento de inventários, permitindo:
bloqueio das movimentações durante a sua realização; gerar os itens
selecionando os materiais por uma determinada classe e sua localização física no

almoxarifado; gerar o relatório de inventários abertos e encerrados por estoque,
material, inventário e período; gerar planilha para conferência manual.

Portanto dos 32 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 29
itens e não atendeu a 03.

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS

Na demonstração do Sistema de Controle de Frotas, item 8 do Termo de
Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo
êxito, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
8.1. Permitir cadastrar usuários e grupos de usuários e conceder permissões ao
usuário e ao grupo de usuários, e inclusive conceder permissões para inserção
de um novo registro, alteração e exclusão.
8.3. Permitir indicar os combustíveis que o veículo utiliza e apenas permitir a
utilização destes combustíveis na ordem de abastecimento e nos lançamentos
de despesa.
8.11.
Permitir registrar os lançamentos de despesas diversas com os veículos
(abastecimento, troca de óleo, troca de pneus, e outros), com a identificação do
organograma, fornecedor, item, quantidade e valor).
8.14.
Permitir o cadastramento de depósitos do frotas.
8.15.
Permitir configurar a máscara do organograma da entidade conforme os
níveis da entidade e permitir o cadastramento dos organogramas diferenciando
os níveis sintéticos dos analíticos.
8.16.
Permitir configurar a máscara do código do material, possibilitando a
seleção para mostrar o grupo e subgrupo no código do material e a opção para
utilizar código sequencial.
8.19. Permitir consultar quais são os fornecedores que fornecem determinado
material.
8.20.
8.21.

Permitir o cadastramento de funcionários da entidade para poder
efetuar as requisições.
Permitir gerar entradas diversas no depósito do sistema frotas.

8.27. Permitir o registro de ordens de abastecimento e serviço, com indicação do
veículo, do Responsável pela emissão e o executante/motorista que utilizará a
ordem e permitir a emissão da ordem de abastecimento e da nota de serviço.
8.29. Permitir a emissão do relatório de consumo de combustível com filtro por
período e veículo. O relatório deve mostrar as datas dos lançamentos, o
combustível utilizado, os litros consumidos no período e a marcação do hodômetro
no lançamento.
8.31. Permitir a emissão de um relatório que demonstre o custo por quilometragem
de um determinado veículo com filtro por veículo, período visualizando no relatório
o veículo, a faixa de consumo do veículo, os litros abastecidos, os consumidos,
valor da despesa e custo médio por quilometragem.

8.32. Emitir um relatório que demonstre os gastos por despesas de forma resumida
trazendo despesas e seus valores por veículo.
8.34. Permitir a emissão de relatórios diversos: veículos, materiais, organogramas,
fornecedores, funcionários, unidades de medidas, e outros.
8.38. Poder desativar um usuário do sistema mantendo o histórico de sua utilização.
8.40. Permitir registrar as marcações dos veículos informando a data e o valor do
marcador, para ser consultado no fechamento mensal

O sub item 8.41 foi anulado.
Portanto dos 41 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 25
itens e não atendeu a 16.

SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Na demonstração do Sistema de Portal da Transparência, item 9 do Termo de
Referencia, a empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo
sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
9.11. Permitir
personalizar
o detalhamento
de consultas referente
a
despesas, podendo parametrizar a apresentação do tipo e/ou número de
documento. No que diz respeito aos adiantamento e diárias, possuir filtro para
habilitar ou desabilitar informações sobre exibição do destino do adiantamento.
9.13. Permitir download em PDF do Cronograma de ações da Portaria STN Nº
828/2011.
9.24. Permitir a parametrização do cabeçalho e Rodapé por Município.

Portanto dos 28 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 25
itens e não atendeu a 03.
15. SISTEMA DE PROTOCOLO
Na demonstração do Sistema de Protocolo, item 15 do Termo de Referencia, a
empresa Staf Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo êxito, de acordo
com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:
15.5. Possibilitar a definição de qual o departamento padrão para cada usuário.
15.9. Controlar os documentos necessários no momento da protocolização de uma
solicitação.
15.22. Possibilitar a emissão de relatórios cadastrais e gerenciais , tais como:
Solicitações; pessoas; Por processos: encerrados, organograma, usuários,
movimentações, tempo de permanência, abertura, além de informações sobre
estornos de arquivamentos e encerramentos.
15.25. Permitir o cadastro retroativo de processos.

15.28. Alertas do sistema – Permitir após o acesso ao sistema pelo usuário verificar
os processos tramitados aos locais que tem acesso.
15.29. Permitir determinar a sequência dos tramite dos processos, através de
configuração de rota.
15.32. Enviar um alerta ao usuário do sistema após efetuar um andamento ao
organograma ao qual estes estão alocados.
15.33. Possibilitar a retirada e devolução de documentos anexados a processos
mantendo o histórico das retiradas e devolução, possibilitando a emissão de
guias que comprovem a retira e devolução dos documentos.
15.34. Permitir efetuar encerramentos de diversos processos simultaneamente.
15.37. Permitir inserir movimentações aos processos como tramitações, bloqueios e
arquivamento.
15.38. Permitir a exclusão de andamentos de processos, ainda não confirmados no
organograma destino.
15.39. Permitir a emissão de gráficos de abertura de processos por Organogramas e
Solicitações.
15.48. Permitir que cada usuário posa realizar tramitações e encerramento para
processos dos organogramas que está vinculado, mesmo que o processo não
esteja atualmente com o ele.
15.50. Permite realizar andamento a processos arquivados.
15.51. Permitir configurar um organograma padrão para arquivamento dos processos.
No encerramento dos processos deve realizar andamento para este
organograma, caso o processo seja encerrado em organograma diferente, ou
realizar o arquivamento, caso seja encerrado no organograma padrão de
arquivamento.
15.53. Permitir a geração, emissão, cancelamento de guias para os Processos
utilizando taxas. As taxas podem ser configuradas por solicitação, podendo
informar manualmente e adicionar taxas extras.
15.58. Validação do Sequencial do Processo – validar o cadastramento de um
processo, inclusive o sequencial.
15.63. Permitir que o Sistema, caso configurado, irá sugerir um andamento para o
próximo organograma do roteiro cadastrado para uma determinada solicitação,
não sendo obrigatório a realização do andamento.
15.66. Criação de uma configuração que não permita as solicitações de aberturas pela
mesma pessoa e assunto em um período de tempo.
15.69. Anexação de documentos: É possível anexar documentos diretamente da
impressora. Ao escanear os documentos e salvá-los em uma pasta configurada,
estes serão anexados aos seus devidos processo de forma automatizada.
15.72. Manuais de sistema: Manuais do Protocolo.
15.78. Possibilidade de editar os relatórios personalizados do sistema.

Portanto dos 79 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 56
itens e não atendeu a 22.

CONCLUSÃO

Tendo em vista a análise acima exposta, a Comissão Julgadora identificou que:
TOTAL DE ITENS ANALISADOS: 819 (oitocentos e dezenove)
TOTAL DE ITENS ANULADOS: 7 (sete)
TOTAL GERAL DE ITENS AVALIADOS: 812 (oitocentos e doze)
TOTAL DE ITENS ATENDIDOS: 676 (seiscentos e setenta e seis)
TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDOS: 136 (cento e trinta e seis)
PERCENTUAL DE ACERTOS: 83,25 %

Como se observa, a empresa atendeu o percentual mínimo de acertos para
aprovação da demonstração expressa no Termo de Referência do Processo nº
009/2017, Pregão nº 008/2017, portanto esta Comissão identifica que a empresa
STAF SISTEMAS LTDA CNPJ Nº 07.941.056/0001-90 está CLASSIFICADA na
presente fase de demonstração, tendo os interessados o direito de apresentar recurso
quanto a essa decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Primavera do Leste – MT, 26 de Outubro de 2017.

RENAN CESAR MARCOLINO NUNES
Pregoeiro

JOSE LUIZ DOS SANTOS
Contabilista

