
Esclarecimento 30/10/2020 10:43:24

01) Item 5. "Requisitos da Solução Pretendida." Qual o percentual de atendimento na Prova de Conceito (POC), dos itens
assinalados  com  um "X"  para  a  classificação  da  empresa  ?  02)  Subitem  7  (pag.  33)  -  "  Ser  compatível  para
exportação/integração de dados com o sistema de contabilidade existente no CRM-PR (Siscont.Net, empresa Implanta,
ver anexo 2 - manual para integração contábil da folha de pagamento com o siscont.net)." Este item está marcado para
a POC. Sua demonstração realmente será obrigatória no momento da mesma ? Perguntamos isso, pois geralmente as
empresas desenvolvem as integrações do sistema na fase de implantação. Existem várias empresas contábeis e de folha
no mercado atualmente. Não tenho conhecimento de uma sequer, que possua a integração pronta com todos as outras.
É desnecessário desenvolver tal integração nesta fase (POC), pois neste momento a empresa ainda não foi declarada
vencedora do certame e não possui contrato com o órgão. 03) Levando em consideração o atual cenário de pandemia
devido ao COVID19 e o princípio da legalidade e igualdade, já que o treinamento será feito via web (pag. 28 item 3.4),
solicitamos que a POC também siga o mesmo princípio, seja feita via web. O sistema é WEB e totalmente apto a ser
apresentado via internet, além disso, existem várias ferramentas para que a apresentação seja executada de forma
satisfatória.  pag. 28 3.4. "  03 (três)  treinamentos de administradores do sistema (3 (três) funcionários DRH) que
abranjam todas as funcionalidades ofertadas. Deverá ser via web tendo em vista o momento de pandemia." 04) Em
relação a conversão/migração dos dados. O CRMPR irá disponibilizar os dados para migração via banco de dados para
que a empresa faça a extração do mesmo ou irá gerar arquivos (txt,  xls, etc) de acordo com nossos modelos de
importação ? Caso seja via banco de dados. 4.1) Existe dicionário de dados ? 4.2) As tabelas e campos dos dados estão
com algum tipo de criptografia? 4.3) Os usuários e senhas de administrador do banco de dados serão fornecidos ? 05)
Item 5.7 (pag. 66) "A solução será considerada integralmente implantada quando atender a todos os requisitos descritos
no Termo de Referência." Quais são todos os requisitos do Termo de Referência ? São somente aqueles marcados com
"X" na coluna prova de conceito (item 5, página 32), ou todos do item 5, inclusive aqueles que não estão marcados com
"X".  06)  Item  7.1  (pag.  44)  "  Entende-se  como  operação  assistida  a  utilização  do  sistema  pelos  usuários  da
CONTRATANTE, com o auxílio presencial de técnicos habilitados da CONTRATADA, para garantir o correto funcionamento
do sistema durante as primeiras utilizações e a transferência de domínio técnico e operacional para a equipe de trabalho
do Departamento de Recursos Humanos." Item 7.2 (pag. 44) " Os serviços de operação assistida deverão ter início após
a instalação, configuração e treinamento de cada módulo e terá a duração de até 60 (sessenta) dias. " A operação
assistida deve compreender a execução de pelo menos "duas folhas". É necessário a presença física em tempo integral
do(s)  técnico(s)  da  empresa  no  CPMR durante  os  60  dias,  ou  este  item é  negociável?  Exemplo:  Disponibilizar  o
acompanhamento "in-loco" nas duas últimas semanas de cada mês (fechamento folha).
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