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Fwd: Ref. Consulta Publica CMBH O1/2019 Senior Sistemas

De

Assunto

Para

CPL <cpl@cmbh.mg.gov.br>
Fwd: Ref. Consulta Publica CMBH 01/2019
Senior Sistemas

Priscila Caroline Cardim Santana Rodrigues
< priscila . rod rig ues@cmbh. mg .gov.br>

Qui, 31 de out de 2019 08:06
@4 anexos

De: "Yuri Batista" <Yuri.Batista@senior.com.br>
Para: "CMBH - CPL" <cpl@cmbh.mg.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de outubro de 2019 18:05:41
Assunto: Ref. Consulta Publica CMBH 01/2019 - Senior Sistemas

Prezados integrantes da CPL boa tardei

Segue anexo arquivo contendo Sugestões referente à Consulta Pública 01/2019,
publicada em 02/10/2019 que tem por objetivo a contratação de licenciamento de
uma Solução Integrada de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento,
além dos serviços técnicos necessários para a implantação da solução.

Obrigado

Yuri

Atenciosamente
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Yu ri Batista
Executivo de Contas -
[)iretoria de Mercado
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$ Se.io.
Blumenau, 30 de outubro de 2019

A Comissão Permanente de Licitações

Com base na Consulta Pública 1/2019, elaborada pela Câmara Municipal de
Belo Horizonte e publicada em 02/10/2019, gostaríamos de apreciar nossas
sugestões sobre alguns pontos.

e No Termo de Referência para Serviços, item Quantitativos, informa que está
previsto um Cronograma Preliminar para implantação de todo o serviço, incluindo
migração, treinamento, parametrização e customização, num total de 8 Coito)
meses, podendo ser estendido ou reduzido.

o Sugestão:
Que devido à quantidade de informações, módulos, .funcionários, regras e
demais situações, o prazo para implantação será de 12 meses, para garantir
assim a mais perfeita realização dos serviços.

e Ainda no item Quantitativos, menciona a reserva de 2000 horas de serviços
técnicos a serem utilizadas para eventuais modificações na solução.

o Sugestão:
Que esta quantidade de horas de reserva sejam de aproximadamente 4000
horas, tendo em vista a complexidade das operações da entidade. Vale
ressaltar que o faturamento destas horas somente ocorrem quando existe a
formalização da solicitação dos serviços, bem como relatórios de execução
dos mesmos assinados pela entidade.

e No Anexo B, Item 2.14.79, fala-se que o sistema deve ser compatível com todos
relógios de ponto eletrânico utilizados na CMBH, visando garantir a leitura correta
e apuração de informações referentes.

o Sugestão:
Que seja apontado quais as marcas e modelos de relógios de Ponto Eletrânico
da CMBH

senior.çam.br
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e No Anexo B, item 2.9.3, fala que a Solução deverá permitir Integrações com outras
esferas públicas para contagem de averbação de tempo.

o Sugestão:
Interessante a CMBH mencionar quais seriam as integrações e também quais
entidades, bem como as soluções que elas utilizam atuatmente para que as
empresasfornecedoras possam ter total ciência das integrações.

e

g

senior.çom.br

No Anexo C, item 2.2.1, a consulta informa que a Plataforma de Software deverá

permitir a escalabilidade vertical e horizontal, tanto para o Hardware quanto para
o Software, dentro da arquitetura proposta pela Contratada.

o Pedido:

Gostaríamos de entender com maiores detalhes qual o entendimento de
Escalabilidade Vertical e Horizontal (Hardware e SoPware).

e Ainda no Anexo C, item 2.2.3, fala que A Solução deverá ser integralmente
construída utilizando padrões baseados na WEB.

o Sugerimos
A Solução deverá ser Preferencialmente construída utilizando padrões
baseados na WEB, não sendo descartado qualquer outra forma de
construção, bem como seu .funcionamento tanto em ambiente Local quanto
em Nuvem.

Í
YuriBatista
Executivo de Contas
Diretoria de Mercado

+55 (34) 9 9131 3960
Conheça a SenjorStore

Filial Minas

$ Senior"

 
 

PAGINA RUBRICA

r


