
ADMINISTRANDO PARA TODOS
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_ PREFEITURA MUNICIPAL
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PARECER SOBRE PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE RE FERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO
N9012/2022

Aos oito dias do mês de junho do ano de 2022, às 08 horas e 30 minutos, compareceram no Centro do
Processamento de Dados da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, para realização da Prova de
Conceito e avaliação de Conformidade os senhores Lucas Fernandes, Solui Saldanha de Oliveira Júnior,
Augusto Tolfo, Bruno Saldanha e Nilson da Rocha Filho, da empresa GOVBR, os quais realizaram as
apresentações do software ofertado, divididos por módulos em cada setor que utilizará respectivamente, afim
de comprovar o atendimento aos itens relacionados no Roteiro da Prova de Conceito, item 4 do Anexo I -
Termo de Referência do edital.

A avaliação foi realizada pelos servidores nomeados pela Portaria n -805/2021, sendo jul iane Dicheti e
Luiz Vanderlei Frescura para avaliar o módulo contabilidade pública, Daiane Bertazzo para avaliar o módulo
Gestão de Pessoal, Aline Garaialdi e Priscila Ebling do setor de licitações, considerando que a servidora
designada pela Portaria 805/2021 exonerou-se em 12/05/2022, Maristani Dal Rosso do setor de Compras e
Jorge Fagundes do Setor de Almoxarifado para avaliar o módulo Licitações e Contratos e Compras e Materiais,
Paulo Arilton de Lima para avaliar os módulos Tributação e Receitas municipais, Integração Tributária e Nota
Fiscal Eletrônica (ABRASF 2.0], Rubia de Carvalho para avaliar o módulo Tesouraria e Thiago Bertolo Gomes
para avaliar os módulos Aplicativos Móveis - APP, Indicadores de Gestão e Informações Gerenciais. A
realização das apresentações foi registrada através das atas anexas. Onde se obteve o resultado conforme
tabela a seguir:

Roteiro

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Módulo

Contabilidade Pública

Número de itens avaliados: 31
Número de itens atendidos: 31
Percentual 100%

Gestão de Pessoal

Número de itens avaliados: 35
Número de itens atendidos: 35
Percentual 100%

Licitações e Contratos

Número de itens avaliados: 15
Número de itens atendidos: 15
Percentual 100%

Tributação e Receitas

Número de itens avaliados: 45 Número de itens atendidos: 45
Percentual 100%

Integração Tributária

Número de itens avaliados: 2
Número de itens atendidos: 2
Percentual 100%

Compras e Materiais

Número de itens avaliados: 9
Número de itens atendidos: 9
Percentual 100%

Tesouraria

Número de itens avaliados: 1
Número de itens atendidos; 1

Percentual 100%
Nota Fiscal Eletrônica (ABRASF 2.0)

Número de itens avaliados: 8 Número de itens atendidos: 8
Percentual 100%

Aplicativos Móveis

Número de itens avaliados: 23
Número de itens atendidos: 20

Percentual 86,95%
Indicadores de Gestão e Informações Gerenciais

Número de itens avaliados: 25
Número de itens atendidos: 25

Percentual 100%
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Dessa forma foi considerado o pleno atendimento as exigências funcionais e técnicas, declarando assim
a empresa classificada.
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Ata - Realização da Prova de Conceito

Processo Administrativo: 012/2022

Pregão Eletrônico: 012/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de tecnologia da informação com

toda responsabilidade técnica e legal exigível, para prestação de serviços de

implantação, migração e conversão de dados, testes, customização, suporte técnico,

manutenção e treinamento de um sistema de gestão pública municipal, em ambiente

nuvem, para atender o Município de São Francisco de Assis - RS, tudo de acordo com

o edital e seus anexos. A contratação a ser feita deverá ser obrigatoriamente de

fornecedor único para todos os itens/módulos licitados em face da necessidade de

padronização dos dados do Município e para viabilizar cruzamento de dados de

maneira mais ágil e prática, e conforme especificações detalhadas descritas no Anexo

l -TERMO DE REFERÊNCIA.

Sistema/Modulo: Licitações e Contratos e Compras e Materiais

Empresa: GOVBR

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de junho de 2022, compareceram no Centro

de Processamento de Dados da Prefeitura, para realização da Prova de conceito e avaliação de

conformidade o senhor Lucas Fernandes, da empresa GOVBR, e o servidor: Aline Garaialdi,

Priscila Ebling e Maristani Dal Rosso, afim de comprovar o atendimento aos itens componentes

do Roteiro da Prova de Conceito, contidos na página 77, item 4 do próprio Termo de

Referência.

Durante a realização da Prova do Conceito, o integrante da comissão de avaliação:

Aline Garaialdi, Priscila Ebling e Maristani Dal Rosso analisaram uma quantidade de 15 itens do

módulo Licitações e Contratos, afim de avaliar a aplicabilidade das funcionalidades da empresa

GOVBR para todos os itens solicitado, e constatou que a solução apresentada atingiu uma

quantidade de 15 itens atendidos, totalizando um percentual de 100%, estando dentro dos

limites estipulados no edital e termo de referência.

Durante a realização da Prova do Conceito, o integrante da comissão de avaliação:

Jorge Fagundez analisou uma quantidade de itens do módulo Licitações e Contratos, afim de

avaliar a aplicabilidade das funcionalidades da empresa GOVBR para todos os itens solicitado,

e constatou que a solução apresentada atingiu uma quantidade de 9 itens atendidos,

totalizando um percentual de 100%, estando dentro dos limites estipulados no edital e termo

de referência.

São Francisco de Assis, 08 de junho de 2022

Atenciosamente.

/ £lÂIlte g£7l

Integrante da Comissão Técnico Responsável



Ata - Realização da Prova de Conceito

Processo Administrativo: 012/2022

Pregão Eletrônico: 012/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de tecnologia da informação com

toda responsabilidade técnica e legal exigível, para prestação de serviços de

implantação, migração e conversão de dados, testes, customização, suporte técnico,

manutenção e treinamento de um sistema de gestão pública municipal, em ambiente

nuvem, para atender o Município de São Francisco de Assis - RS, tudo de acordo com

o edital e seus anexos. A contratação a ser feita deverá ser obrigatoriamente de

fornecedor único para todos os itens/módulos licitados em face da necessidade de

padronização dos dados do Município e para viabilizar cruzamento de dados de

maneira mais agi! e prática, e conforme especificações detalhadas descritas no Anexo

l-TERMO DE REFERÊNCIA.

Sistema/Modulo: Aplicativos Móveis - APP / Indicadores de Gestão e Informações Gerenciais

Empresa: GOVBR

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de junho de 2022, compareceram no Centro

de Processamento de Dados da Prefeitura, para realização da Prova de conceito e avaliação de

conformidade o senhor Augusto Tolfo, da empresa GOVBR, e o servidor: Thiago Bertolo

Gomes, afim de comprovar o atendimento aos itens componentes do Roteiro da Prova de

Conceito, contidos na página 77, item 4 do próprio Termo de Referência.

Durante a realização da Prova do Conceito, o integrante da comissão de avaliação:

Thiago Bertolo Gomes analisou uma quantidade de 23 itens do módulo Aplicativos Móveis -

APP e 25 itens do módulo Indicadores de Gestão e Informações Gerenciais, afim de avaliar a

aplicabilidade das funcionalidades da empresa GOVBR para todos os itens solicitados, e

constatou que a solução apresentada atingiu uma quantidade de 20 itens atendidos no

módulo Aplicativos Móveis - App e 25 itens no módulo Indicadores de Gestão e Informações

Gerenciais, totalizando um percentual de 100% no módulo Indicadores de Gestão e

Informações Gerenciais e 86,95% no módulo Aplicativos Móveis - APP, estando dentro dos

limites estipulados no edital e termo de referência.

São Francisco de Assis, 08 de junho de 2022

Atenciosamente.

Integrante da Comissão Técnico Responsável



Ata - Realização da Prova de Conceito

Processo Administrativo: 012/2022

Pregão Eletrônico: 012/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de tecnologia da informação com

toda responsabilidade técnica e legal exigível, para prestação de serviços de

implantação, migração e conversão de dados, testes, customização, suporte técnico,

manutenção e treinamento de um sistema de gestão pública municipal, em ambiente

nuvem, para atender o Município de São Francisco de Assis - RS, tudo de acordo com

o edital e seus anexos. A contratação a ser feita deverá ser obrigatoriamente de

fornecedor único para todos os itens/módulos licitados em face da necessidade de

padronização dos dados do Município e para viabilizar cruzamento de dados de

maneira mais ágil e prática, e conforme especificações detalhadas descritas no Anexo

l-TERMO DE REFERÊNCIA.

Sistema/Modulo: Contabilidade Pública

Empresa: GOVBR

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de junho de 2022, compareceram no Centro

de Processamento de Dados da Prefeitura, para realização da Prova de conceito e avaliação de

conformidade o senhor Bruno Saldanha, da empresa GOVBR, e os servidores: Juliane Dicheti e

Luiz Vanderlei Frescura, afim de comprovar o atendimento aos itens componentes do Roteiro
da Prova de Conceito, contidos na página 11, item 4 do próprio Termo de Referência.

Durante a realização da Prova do Conceito, o integrante da comissão de avaliação:
Juliane Dicheti e Luiz Vanderlei Frescura analisaram uma quantidade de 31 itens do módulo

Contabilidade Pública, afim de avaliar a aplicabilidade das funcionalidades da empresa GOVBR
para todos os itens solicitado, e constatou que a solução apresentada atingiu uma quantidade

de 31 itens atendidos, totalizando um percentual de 100%, estando dentro dos limites

estipulados no edital e termo de referência.

São Francisco de Assis, 08 de junho de 2022

Atenciosamente.

Integrante da Comissão Técnico Responsável



Ata - Realização da Prova de Conceito

Processo Administrativo: 012/2022

Pregão Eletrônico: 012/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de tecnologia da informação com

toda responsabilidade técnica e legal exigível, para prestação de serviços de

implantação, migração e conversão de dados, testes, customização, suporte técnico,

manutenção e treinamento de um sistema de gestão pública municipal, em ambiente

nuvem, para atender o Município de São Francisco de Assis - RS, tudo de acordo com

o edital e seus anexos. A contratação a ser feita deverá ser obrigatoriamente de

fornecedor único para todos os itens/módulos licitados em face da necessidade de

padronização dos dados do Município e para viabilizar cruzamento de dados de

maneira mais ágil e prática, e conforme especificações detalhadas descritas no Anexo

l-TERMO DE REFERÊNCIA.

Sistema/Modulo: Gestão de Pessoal

Empresa: GOVBR

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de junho de 2022, compareceram no Centro

de Processamento de Dados da Prefeitura, para realização da Prova de conceito e avaliação de

conformidade o senhor Nilson da Rocha Filho, da empresa GOVBR, e o servidor: Daiane

Bertazzo, afim de comprovar o atendimento aos itens componentes do Roteiro da Prova de

Conceito, contidos na página 77, item 4 do próprio Termo de Referência.

Durante a realização da Prova do Conceito, o integrante da comissão de avaliação:

Daiane Bertazzo analisou uma quantidade de 35 itens do módulo Gestão de Pessoal, afim de

avaliar a aplicabilidade das funcionalidades da empresa GOVBR para todos os itens solicitado,

e constatou que a solução apresentada atingiu uma quantidade de 35 itens atendidos,

totalizando um percentual de 100% do módulo apresentado, estando dentro dos limites

estipulados no edital e termo de referência.

São Francisco de Assis, 08 de junho de 2022

Atenciosamente.

Integrante da Comissão C*>^*/ Técnico Responsável



Ata - Realização da Prova de Conceito

Processo Administrativo: 012/2022

Pregão Eletrônico: 012/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de tecnologia da informação com

toda responsabilidade técnica e lega! exigível, para prestação de serviços de

implantação, migração e conversão de dados, testes, customização, suporte técnico,

manutenção e treinamento de um sistema de gestão pública municipal, em ambiente

nuvem, para atender o Município de São Francisco de Assis - RS, tudo de acordo com

o edital e seus anexos. A contratação a ser feita deverá ser obrigatoriamente de

fornecedor único para todos os itens/módulos licitados em face da necessidade de

padronização dos dados do Município e para viabilizar cruzamento de dados de

maneira mais ágil e prática, e conforme especificações detalhadas descritas no Anexo

l-TERMO DE REFERÊNCIA.

Sistema/Modulo: Tesouraria

Empresa: GOVBR

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de junho de 2022, compareceram no Centro

de Processamento de Dados da Prefeitura, para realização da Prova de conceito e avaliação de

conformidade o senhor Bruno Saldanha, da empresa GOVBR, e a servidora: Rubia de Carvalho,

afim de comprovar o atendimento aos itens componentes do Roteiro da Prova de Conceito,

contidos na página 77, item 4 do próprio Termo de Referência.

Durante a realização da Prova do Conceito, o integrante da comissão de avaliação:

Rubia de Carvalho analisou uma quantidade de l item do módulo tesouraria, afim de avaliar a

aplicabilidade das funcionalidades da empresa GOVBR para todos os itens solicitado, e

constatou que a solução apresentada atingiu uma quantidade de l item atendido, totalizando

um percentual de 100%, estando dentro dos limites estipulados no edital e termo de

referência.

São Francisco de Assis, 08 de junho de 2022

Atenciosamente.

Integrante da Comissão Técnico Responsável



Ata - Realização da Prova de Conceito

Processo Administrativo: 012/2022

Pregão Eletrônico: 012/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de tecnologia da informação com

toda responsabilidade técnica e legal exigível, para prestação de serviços de

implantação, migração e conversão de dados, testes, customização, suporte técnico,

manutenção e treinamento de um sistema de gestão pública municipal, em ambiente

nuvem, para atender o Município de São Francisco de Assis - RS, tudo de acordo com

o edital e seus anexos. A contratação a ser feita deverá ser obrigatoriamente de

fornecedor único para todos os itens/módulos licitados em face da necessidade de

padronização dos dados do Município e para viabilizar cruzamento de dados de

maneira mais ágil e prática, e conforme especificações detalhadas descritas no Anexo

l-TERMO DE REFERÊNCIA.

Sistema/Modulo: Tributação e Receitas Municipais / Integração Tributária/ Nota Fiscal

Eletrônica (ABRASF2.0)

Empresa: GOVBR

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de junho de 2022, compareceram no Centro

de Processamento de Dados da Prefeitura, para realização da Prova de conceito e avaliação de

conformidade o senhor Solui Saldanha de Oliveira Júnior, da empresa GOVBR, e o servidor:

Paulo Arilton, afim de comprovar o atendimento aos itens componentes do Roteiro da Prova

de Conceito, contidos na página 77, item 4 do próprio Termo de Referência.

Durante a realização da Prova do Conceito, o integrante da comissão de avaliação:

Paulo Arilton uma quantidade de 54 itens dos módulos Tributação e Receitas Municipais /

Integração Tributária/ Nota Fiscal Eletrônica (ABRASF 2.0), afim de avaliar a aplicabilidade das

funcionalidades da empresa GOVBR para todos os itens solicitados por módulo, e constatou

que as soluções apresentadas atingiram uma quantidade de 54 itens atendidos, totalizando

um percentual de 100% dos módulos apresentados, estando dentro dos limites estipulados no

edital e termo de referência.

São Francisco de Assis, 08 de junho de 2022

Atenciosamente.

jrante oyComissão TécnjcíyResponsável
Muller de Uma

Auxiliar Tributário


