
 

 

Câmara Municipal de Porto Alegre

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL: 08/2013    PROCESSO: 1875/13 

Em 19/09/2013, às 15:00 horas, na CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (CMPA), sito à AV. LOUREIRO DA SILVA,
255 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste Órgão , JUREMA BASTOS DE
ALMEIDA, e respectivos membros da Equipe de apoio, designados conforme Portaria n.º Portaria 294, publicada no
D.O. em 01/07/2014, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Presencial.

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP 

 

Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Homologação de
licitação

24/09/2013
17:25

GABRIEL FRANCESCHETTI
MÜLLER

Homologado por: GABRIEL FRANCESCHETTI
MÜLLER

 

Credenciamento

Para o credenciamento, apresentaram-se as seguintes empresas:

 

Razão Social CNPJ Representante ME/EPP

P MAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS
LTDA

15.254.115/0001-
80

CASSIO ARGONDIZO DOS
SANTOS

Não
informado

BAUER BANCO NACIONAL DE ESTAGIOS E PROCESSAMENTOS
DE DADOS LTDA

91.316.224/0001-
62

ARNO FRANCISCO BAUER Não
informado

Centro de Integração Empresa Escola do RS CIEE-RS 92.954.957/0001-
95

ALEXANDRE BERTON Não
informado

 

 

Lote: 1

Resultado

O lote foi adjudicado para Centro de Integração Empresa Escola do RS CIEE-RS, CNPJ 92.954.957/0001-95, em
19/09/2013 15:57, por JUREMA BASTOS DE ALMEIDA .

Valor Global (Percentual) Fornecedor Vencedor

5,00 Centro de Integração Empresa Escola do RS CIEE-RS

 

Código
Item

Nome Quantidade Unidade
Valor

Unitário
(%)

506375
SISTEMA DE INSCRIÇÃO E CONTROLE DE ESTAGIÁRIOS(SEM ENTREGA DE
CÓDIGOS FONTES) CONFORME SEGUE:

1 UNIDADE 5,00

 

Informações do Lote

Ordem dos lances: Decrescente
Unidade dos lances: Percentual, 2 casas
decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (em Percentual)  

 

Item: 1

Descrição: 506375 - SISTEMA DE INSCRIÇÃO E CONTROLE DE ESTAGIÁRIOS(SEM ENTREGA DE CÓDIGOS FONTES)



CONFORME SEGUE:

Descrição complementar: SISTEMA DE INSCRIÇÃO E CONTROLE DE ESTAGIÁRIOS(SEM ENTREGA DE CÓDIGOS
FONTES) CONFORME SEGUE: 1. Objeto. * Objetivo: Receber inscrição de estagiário de 2º e 3º graus e gerenciar
estas informações até o término do estágio, sem envolver obrigatoriedade de contratação formal e pagamentos. 2.
Condições técnicas. * Sistema: Web com sistema de acesso por níveis e painel interno de controle de dados, tudo
disponível na web; * Licença de uso permanente mesmo que o site possua Contrato de Manutenção; * A
Administração Pública não poderá ceder ou comercializar o sistema; * O sistema deve usar desenvolvimento seguro
com controle de sessão; * Documentação do sistema e do banco deve ser fornecida; * Linguagem: PHP, com
opção para JAVA, sendo estas exclusivas ou concomitantes; * Banco de Dados: ORACLE; * Painel de Controle por
Módulo; * Usuários do módulo de gestão, gerenciamento ou módulos de acesso da prefeitura devem fazer a
autenticação no AD (Active Directory da Microsoft); *Módulos: 1. Módulo Público; 2. Módulo de Inscrição; 3. Módulo
de Gestão; 4. Módulo de Gerenciamento; * Painel de acesso para definir que funcionários terão acesso por Módulos
(Módulo Público automático; Módulo de Inscrição com acesso individual para cada inscrito; Módulo de Gestão com
acesso exclusivo; Módulo de Gerenciamento com acesso exclusivo); 3. Condições para implantação. * Prazo para
análise: 5 dias depois de contratado; * prazo de programação: 30 dias depois de contratado; * Prazo de
implantação: 45 dias depois de contratado, sendo que o prazo máximo de entrega entre o prazo de análise será
de 60 dias; * Localização: base de dados e sistema nos Servidores da PMC; * Além da implantação, deve haver
treinamento para usuários responsáveis e para os técnicos que darão suporte posteriormente; * Contrato de
manutenção de um ano com direito a alterações e melhorias no sistema de 40 horas mensais ou 500 anuais; *
Proposta de valor SEM entrega dos códigos fontes: R$Descrição dos Módulos. 4. Módulo Público: * Página na
internet no site oficial da Prefeitura Municipal de Canoas (www.canoas.rs.gov.br) onde a lista de estagiários inscritos
em ordem de cursos disponíveis para estágio ou programa especial com nome completo e em ordem de data/hora
que se inscreveu. Inscrito que não foram chamados pela PMC. 5. Módulo de Inscrição. * Face Externa aberta por
prazo previamente definidos (Março e Agosto), que fica disponível para novas inscrições em períodos definidos pelo
gestor conforme definição no Módulo de Gestão; * Quando a Face Externa abre, zera as inscrições realizadas antes
que não foram chamados; * Quando a Face Externa estiver fechada só é possível verificar se o CPF e o e-mail do
estagiário está inscrito e retorna mensagem dizendo: ou que Estagiário está inscrito aguardando vaga ou Estagiário
não inscrito, aguarde abertura da página para novas inscrições; * Quando aberta é possível incluir dados para fazer
o cadastro e ao finalizar recebe e-mail confirmando data e hora do cadastro feito pelo estagiário; * Estagiário defini
o Curso (Ensino Médio); Curso Técnico de 2º Grau; curso disponível para estágio para aluno no 3º Grau, ou por
Programa/Convênio com União ou Estado. Depois que ele escolhe aparece o valor da hora correspondente e outras
vantagens; * Estagiário defini uma das 3 opções de turno de trabalho que ele tem disponibilidade (que poderá ser:
só pela manhã; só pela tarde, pela Manhã ou Tarde); * Os dados para inclusão são: Nome completo, CPF, e-mail
(principal e secundário), data de nascimento (aceitar apenas a partir de 15 anos e 11 meses, menos que isso vem
a mensagem Você ainda não possui idade mínima para estagiar), endereço, cidade só Canoas, telefone fixo,
celular, escola ou universidade/faculdade, curso (tanto para 2º (se é técnico ou não) como no 3º) semestre atual,
quantidade de crédito que está matriculado que não pode ser inferior à 6; * Depois desta fase aparece os cursos
que a prefeitura oferece, mesmo os que não houver vaga para que o mesmo fique vinculado ao curso (Módulo
Gestão supervisiona as vagas) para que ele fique em lista de espera do curso em toda a administração; * Ao
concluir aparecerá espaço para ele colocar senha (duas vezes) para registro de login (CPF e Senha); * O inscrito
poderá voltar e alterar seus dados e-mail (principal e secundário), endereço, cidade só Canoas, telefone fixo,
celular, escola ou universidade/faculdade, curso (tanto para 2º (se é técnico ou não) como no 3º) semestre atual,
quantidade de crédito que está matriculado que não pode ser inferior à 6; * O inscrito poderá CANCELAR sua
inscrição, isto é, retirar-se da lista por não mais querer permanecer inscrito para estagiar; * Se ele CANCELAR e não
for estagiário, o nome dele é retirado da lista de estágio; * Se ele CANCELAR e se já for estagiário, isso altera a
situação dele tanto para núcleo de Gestão como de Gerenciamento, passando para estágio Estagiário pediu
cancelamento; * No caso de ESQUECEU A SENHA, o sistema terá módulo com confirmação por e-mail; 6. Módulo
Gestão: * Inclui, exclui e altera número de vagas por secretaria por tipo de curso disponível para cada secretaria e
define se a vaga é vinculada a um Programa ou Convênio que obriga a Prefeitura a contratar estagiário; * Define
se vai haver encerramento do estágio por definição da administração e em que data. Isso impedirá os avisos de
renovação no Módulo Gerenciamento; * Remaneja para uma vaga disponível ou para o fim da fila de estagiários
para outra secretaria se houver curso; * 45 dias antes de vencer os estágios de cada estagiário, o sistema emite
alerta para a tela deste módulo ao lado de cada estagiário a fim de que o Gestor possa em 14 dias decidir se será
renovado ou não. Se nada for feito, o padrão automático é renovação, no limite de até 3 vezes após ser
contratado, no limite de 2 anos ou se formar-se antes do prazo do término do estágio/renovação; * Emite relatório
de onde estão os estagiário por secretaria e tipo de vaga que ele ocupa, por ordem de data de vencimento de
estágio, de data de renovação; * Emite relatório de onde se inscreveram os estagiários por secretaria e tipo de
vaga que ele pretende ocupar, por ordem de data/hora de inscrição; * Emite relatório do percentual de estagiários
por número de funcionários por secretarias (concursados+Cargos Comissionados); * São situações possíveis para o
Estagiário e informação disponível neste módulo e sai nos relatórios: = Esperando vaga (quando ele está
aguardando chamado, está em lista de espera); = Contrato pendente (quando ele não apresentou algum
documento); = Estagiando (quando não possui pendência de documento ou já renovou); = Renovação de Contrato
(quando há pendência de documentos para renovar o contrato); = Não haverá Renovação (quando a Prefeitura
decidir não mais renovar seu contrato); = Pediu Cancelamento (quando ele mesmo pediu cancelamento da Lista de
espera ou do Estágio); 7. Módulo de Gerenciamento. * Inclui/altera/ o valor da hora de trabalho no estágio; *
Inclui/altera/ exclui número de funcionário (concursados+Cargos Comissionados) em cada Secretaria; *
Inclui/altera/exclui nome dos cursos existentes nas secretarias e a unidade da secretaria sem definir o número de
vaga que é atribuição do gestor no Módulo Gestor; * Inclui/altera/exclui nome dos Programas ou Convênio que
obrigam contratação de estagiários nas secretarias e neste caso inclui o número de vagas obrigatórias, por
exemplo, PIM e etc. A inclusão pressupõe descrição do Programa e perfil necessário para estagiário; * Verifica e
determina data de renovação, embora já seja automática (seis meses), mas há casos que há diferença de data
pela demora de entrega de documentos; * Verifica o fim do estágio e obtém dados do próximo inscrito na ordem
para ser chamado naquele curso e se isso está vinculado a um tipo de vaga (tipo de vaga existente ou se é
vinculado a um convênio, por exemplo, PIM e etc); * Emite relatório dos dados de todos que já podem ser
chamados para que os mesmos ocupem vagas que vão terminar. Este preenchimento é automaticamente no
sistema vincula a Secretaria que possui a vaga e lista todos os documentos a ser apresentados; * Estagiário fica
em nível pendente, ficando disponível para marcar no sistema os documentos ainda não entregue, que estão
pendentes. A vaga é ocupada, quando o último documento recebe ok no sistema; * Neste caso abre espaço para
colocar o ID (exemplo de ID 6983304) que é número do CIEE; * Enquanto pendente, ele não entra para a lista dos
estagiando; * Depois que somem as pendências ele entra na lista de estagiando em uma secretaria e já marca



para daqui 6 meses prazo final de renovação do estágio; * Será avaliado por 30 dias, caso obtenha avaliação
positiva continuará, do contrário será cancelado o estágio e o mesmo retorna para o fim da lista onde estava; * Se
estiver estagiando, 30 dias antes da data do fim do 1, 2 e 3º período do estágio o estagiário recebe aviso
automático por e-mail e o responsável pelo Módulo Gerenciamento também recebe. Essa mensagem já vem todos
os procedimentos necessário e o que o estagiário deverá fazer; * Emite relatório de onde estão os estagiários por
secretaria e tipo de vaga que eleocupa, por ordem de data de vencimento de estágio, de data de renovação; * São
situações possíveis para o Estagiário e informação disponível neste módulo e sai nos relatórios; = Esperando vaga
(quando ele está aguardando chamado, está em lista de espera); = Contrato pendente (quando ele não
apresentou algum documento); = Estagiando (quando não possui pendência de documento ou já renovou); =
Renovação de Contrato (quando há pendência de documentos para renovar o contrato) = Não haverá Renovação
(quando a Prefeitura decidir não mais renovar seu contrato) = Pediu Cancelamento (quando ele mesmo pediu
cancelamento da Lista de espera ou do Estágio).

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

 

Fornecedor CNPJ
Valor (Total
,Percentual)

Ordem de
Lances

Data / Hora Situação da Proposta

Centro de
Integração
Empresa Escola do
RS CIEE-RS

92.954.957/0001-
95

5,40 - 19/09/2013
15:20

CLASSIFICADA

P MAIS
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
RECURSOS
HUMANOS LTDA

15.254.115/0001-
80

5,00 - 19/09/2013
15:27

DESCLASSIFICADA: NÃO
INFORMOU A FORMA DE
PRESTAÇÃO DE GARANTIA
PREVISTA NO ART 56 DA LEI
8.666/93, desatendendo ao
subitem 5.7 do edital.

BAUER BANCO
NACIONAL DE
ESTAGIOS E
PROCESSAMENTOS
DE DADOS LTDA

91.316.224/0001-
62

4,00 - 19/09/2013
15:28

DESCLASSIFICADA: NÃO
INFORMOU A FORMA DE
PRESTAÇÃO DE GARANTIA
PREVISTA NO ART 56 DA LEI
8.666/93, desatendendo ao
subitem 5.7 do edital.

 

Lances

Nenhum lance foi dado.

 

Início/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Início 19/09/2013 15:20 Início da sessão de disputa

Encerramento 19/09/2013 15:38 Encerramento da sessão de disputa

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Encerramento
manual da disputa

19/09/2013
15:38

JUREMA BASTOS
DE ALMEIDA

Início da disputa
19/09/2013
15:38

JUREMA BASTOS
DE ALMEIDA

Início de negociação
19/09/2013
15:39

JUREMA BASTOS
DE ALMEIDA

Aberta negociação com o melhor classificado

Encerramento de
negociação

19/09/2013
15:57

JUREMA BASTOS
DE ALMEIDA

Encerrada negociação com o melhor classificado

Aceite de valor
19/09/2013
15:57

JUREMA BASTOS
DE ALMEIDA

Foi aceito o valor de 5.0 para o lote

Adjudicação
19/09/2013
15:57

JUREMA BASTOS
DE ALMEIDA

Lote adjudicado a 92.954.957/0001-95: Centro de
Integração Empresa Escola do RS CIEE-RS.

 

Intenções de Recursos Interpostas

Fornecedor Intenção de Recurso

Não foram registradas intenções de recurso.

 

 



Nada mais havendo a registrar o(a) Pregoeiro(a) encerrou a sessão , sendo a ata ao término da sessão pública lida e
assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e licitantes presentes.

 

Assinaturas

PREGOEIRO(A)

----------------------------------------------
JUREMA BASTOS DE ALMEIDA

Pregoeiro(a)
CMPA

EQUIPE APOIO

----------------------------------------------
NAIR ROSANE SCHENK

----------------------------------------------
DANIEL PAPPEN

 

FORNECEDORES

----------------------------------------------
CASSIO ARGONDIZO DOS SANTOS

P MAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS LTDA

----------------------------------------------
ARNO FRANCISCO BAUER

BAUER BANCO NACIONAL DE ESTAGIOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA

----------------------------------------------
ALEXANDRE BERTON

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE-RS

 

Homologação

 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL FRANCESCHETTI
MÜLLER, HOMOLOGA  a licitação referente ao Processo 1875/13, Edital 08/2013. 

----------------------------------------------
GABRIEL FRANCESCHETTI MÜLLER

Homologador(a) 


