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Gerincia do Centro de Servigos Compartilhados

Nota T6cnica n ' 01 0/201 7 - SGI/CSC

Brasilia-DF, 19 de dezembro de 2017

De: Ger6ncia do Centro de Servigos Compartilhados - CSC

Para: Ger6ncia Administrativa - NOcleo de Compras e Contratos

Assunto: Prova de Conceito - Pregao Eletr6nico n ' 1 1/2017

Licitante: SOFTEXPERT SOFTWARE SA.

i. INTKOOUQAO

Em cumprimento dos procedimentos de contratag6es e execug6es contratuais no

imbito do CAU/BR, esta Ger6ncia do Centro de Servigos Compartilhados exp6e o que segue,

em relagao a andlise da prova de concerto da solugao apresentada pda licitante vencedora

do Pregao Eletr6nico no 1 1/2017, quanto ao atendimento dos requisites t6cnicos contidos no

Terms de Refer6ncia.

2. DA FUNDAMENTAgA0 LEGAL

Lei 8.666/93 - Lei de Licitag6es e Contratos Administrativos

Decreto no 5.450/2005

Lei n ' l0.520/20021

Lei n ' 12.378/20101

Edital Pregao Eletr6nico n ' 1 1/2017

3. DOS FATOS

®Tratam os autos da analise, mediante amostra do sistema (prova de conceito), dos

requisites t6cnicos apresentados para validar a contratagao da empresa SOFTEXPERT

SOFTWARE S/A, para fornecimento de SoluQao de Gestio Integrada, incluindo o

fornecimento de licengas de uso de softwares, de suporte t6cnico, atualizagao de vers6es,

manutengao, hospedagem em nuvem, a prestagao de servigos t6cnicos especializados e

treinamentos na tecnologia a ser contratada. A Solugao de Gestgo Integrada compreende o

fornecimento de solug6es para Gerenciamento de Processes (BPMS), Gerenciamento de
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ConteOdo Corporativo (ECM), Planejamento Estrat6gico e Gestio da Estrat6gia, Indicadores

Metas e Gestio de Projetos.

A empresa mencionada apresentou o 6' menor lance para o certame, a um custo total

de R$ 4.541.000,00 (quatro milh6es, quinhentos e quarenta e um mil reals), conforme

proposta apresentada em sessio pOblica do Pregao n ' 1 1/2017, realizado em 07/1 1/201 7.

A prova de concerto foi realizada em sessio pOblica, permitindo a presenQa dos

demais licitantes, nos moldes determinados do Capitulo 35 do Terms de Refer6ncia, entre os

dias 18 e 19 de dezembro. no Mercure Brasilia Lider Hotel, localizado no SHN Quadra 5

Bloco I Asa Norte, Brasilia-DF

4. DA ANALYSE DOS REQUISITOS T£CNICOS APRESENTADOS

Conforme indicado no Termo de Refer6ncia, Capitulo 35 DA PROVA DE CONCERTO,

as empresas licitantes devem demonstrar o atendimento aos requisites do Terms de

Refer6ncia e de seus Anexos, sends os respectivos testes acompanhados, verificados e

supervisionados pda equipe t6cnica do CAU, e de consultoria contratada por este Conselho.

Destaca-se que no memento da qualificagao t6cnica a licitante encaminhou a Planilha

exigida no item 34.2.2, indicando o atendimento native de 99% dos requisites obrigat6rios.

em conformidade com o item 35.11 do Termo de Refer6ncia.

Durante a Prova de Conceito foram demonstrados todos os requisitos t6cnicos

obrigat6rios, com excegao do RT 214 que solicita a integragao da solugao com o servidor de

Correio Eletr6nico Microsoft Exchange Server. &
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A licitante declarou que dentro do periods de 20 dias Oteis apes a assinatura do

contrato o RT 214 seri atendido, em conformidade com o item 21.3 do Terms de Refer6ncia.
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5. DiSPOSl96ES FINALS

Diante da demonstragao realizada, foi verificada a apresentagao de 269 itens dos 270

constantes no Anexo l-A do Termo de Referenda, dos quads todos requisitos foram

considerados coma atendidos, isto 6, aproximadamente 99% dos requisites totais.

Assim, entendemos que a solugao apresentada pda empresa SOFTEXPERT

SOFTWARE S/A atende ao solicitado pele CAU, em especial no que diz respeito ao alcance

das premissas bisicas e resultados esperados especificados no Terms de Refer6ncia do

certame em questao.

Atenciosamente

tl.;c.- (e.{.
MARCIA PEDRINI

Coordenadora de TI do CAU/RSCoordenadora de TI do CAU/SP

UARINAD:llaDONASClnENTO
Analista de Controladoria do CAU/BR

b.i . I }
THIAGO EdIgROSA RIBEIRO

Coordenadorldo SGI -- CSC/CAU
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DESPACHO

De acordo. Aprovo a presente Nota T6cnica nos molded delineados, a vista de todd

detalhamento descrito no referido documents e encaminho ao NOcleo de compras e contratos

para analise, conforme o casa, para as

processo.

prpvid6ncias devidas necessgrias a continuidade do

CRISTIANO FERl#IRA
Gerente do Centro de Servigos condi)artiihados do CAU/BR
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