

Contratação de Serviço
Divulgação: 224-22
Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços da
Organização Social de Cultura “SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA”, decreto
nº. 50.611, de 30 de Março de 2006, divulgamos que no período de 30 de maio de 2022 a 31 de
maio de 2022 buscaremos propostas de orçamento para:
Dispensa de Seleção de Fornecedor - Contratação de empresa especializa na prestação de
serviços de gestão empresarial integrada para licenciamento de software e implantação.
Descrição/Especificações:
Item
1

QTD

Descrição
Contratação de serviços profissionais para implantação do SPA Business One
Cloud Hana.

Condições Comerciais
1. Condições comerciais
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Discriminar o valor unitário e o valor total da proposta
Impostos e taxas incidentes
Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante)
Prazo de Validade do produto/serviço
Assistência Técnica (rede, condições para uso, etc.)
2. Condições gerais da proposta
Prazo de entrega ( dias úteis)
Prazo de validade da proposta
Condições de pagamento (Boleto / Depósito Bancário)
Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante)
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•
•

Prazo de Validade do produto/serviço
Assistência Técnica (rede, condições para uso, etc.)

Identificada má qualidade do material/serviço entregue pela empresa fornecedora, essa se obriga a efetuar
a substituição total do material/serviço em prazo não superior a 10 (dez) dias.
Não serão aceitas propostas que estiverem em desacordo com o descritivo do presente documento
A Organização entrará em contato com as empresas que tenham o perfil desejado para
contratação dos serviços.
Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência na prestação dos referidos
serviços, possibilidade de atendimento de urgência e menor custo.
Na proposta a deverá constar a descrição clara e precisa do objeto do presente processo, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas e custos, diretos ou indiretos
relacionados com o fornecimento do objeto, como por exemplo: transportes, fretes, seguros, etc.
Poderão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração
ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Para a contratação da empresa vencedora é obrigatório a apresentação, de cópia dos seguintes
documentos atualizados:
Contrato Social e última alteração, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Todos os documentos desta divulgação bem como a proposta vencedora serão parte integrante
da contratação.
Comprador dedicado: Susana Cordeiro
E-mail: compras@sustenidos.org br
Fone: (11) 3874-3355- Ramal : 9359
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

224 - 22 – Dispensa de Seleção de Fornecedor - Contratação de empresa especializa na prestação de serviços
de gestão empresarial integrada para licenciamento de software e implantação.

VENCEDOR
EMPRESA
VENCEDORA

PARTICIPANTES
B2FINANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E
GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.

VALOR BRUTO
R$ 459.856,00

Período de Divulgação: 30/05/2022 a 31/05/2022.
Descrição: Contratação de serviços profissionais para implantação do SPA Business One Cloud Hana
 Serviço Online, de fácil acesso a qualquer momento, fácil utilização por todos os usuários-chave, com
informações disponíveis e seguras.
 Plataforma de gestão integrada, altamente automatizada e adequada aos serviços governamentais de prestação
de contas, bem como facilmente integrável com quaisquer sistemas de RH, especificamente a suíte Gen.Te,
escolhida para a Sustenidos.
 Relatórios customizáveis pela equipe Sustenidos, com ferramentas de planejamento, projeção, cálculos de
estudos e testes (analytics) nativos do sistema
 Processos integrados de compras, controladoria, contabilidade, patrimônio e financeiro, permitindo informações
em tempo real e acompanhamento dos processos.
 Integração com bancos
 Tecnologia de ponta, porém já ‘madura’ e estável, de fácil aprendizado e preparada para incorporação e
desincorporação de unidades de projetos
 Atualizações constantes e acompanhando as variações legais e normativas ligadas à gestão de pessoas no
Brasil, através de Add-nos de cunho fiscal (conexão com órgãos governamentais) e financeiro (conexão direta
com bancos.


Com 25 licenças simultâneas (25 pessoas podem estar loggadas no sistema ao mesmo tempo, embora o
sistema possa ter quantos usuários cadastrados quantos forem necessários). Sendo que 5 licenças
Completas, de Administrador + 20 licenças de Usuários Comuns.
- Contabilidade e integração Fiscal
- Integração com Ativos Fixos
- Controladoria, Orçamento e Planejamento
- Segurança LGPD e Backup
- Interface Financeira e conexão com bancos
- Workflow de Compras e Contratações
- Análise de Dados (Busines Intelligence)

Necessidade Institucional:
Faz-se necessário construir novos processos administrativos de compras, controladoria, contabilidade e
financeiros, que possam ser geridos por uma equipe reduzida de pessoas, com disponibilidade imediata de
informações sempre que solicitadas para fins gerenciais, segurança de dados anonimizados, autonomia para
integração e separação de contratos de gestão e projetos separados, sem perder integração.
Importante ressaltar que também a facilidade de separação de projetos a serem geridos por outras organizações
é uma característica importante e que cria valor não apenas para a Sustenidos, mas também para as instituições
contratantes, uma vez que facilita a transferência ou absorção de Unidades Culturais, com processos menos
traumáticos; Outra característica a ser observada é a facilidade de integração da plataforma com outros softwares
e plataformas de gestão, especialmente de processamento de folha e processos de RH, não apenas para garantir
solidez e segurança nos fluxos administrativos e qualidade da informação, mas também como garantia de
acessibilidade a diferentes equipes, que possam ser rapidamente treinadas e apropriadas do uso da plataforma.
Em projetos como o Theatro Municipal, Conservatório de Tatuí, Musicou e outros semelhantes, a agilidade no
fluxo de informações, com segurança, é fundamental para garantir que os processos artísticos, pedagógicos e
criativos em geral possam ter o suporte rápido e economicamente viável para realização de suas atividades.
Do Enquadramento das Demandas ao Regulamento de Compras/Contratações:
A presente contratação direta está enquadrada no artigo 5.1 do Regulamento de Compras, Alienações e
Contratações desta organização:
5.1. Poderá ser autorizada a contratação direta de fornecedores nas seguintes hipóteses:
VI. Aquisição de licenças de softwares ou contratação de softwares como serviços;
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