
MPRO
44336@mpro.mp.br

Fwd: Resposta ao Ofício n<>234/2018/20aPJ.

De :Shalimar Christian Priester Marques <21489@mpro.mp.br>
Assunto : Fwd: Resposta ao Ofício n°234/2018/20aPJ.

Para : Karlyanne Arruda Pagung <44336@mpro.mp.br>

Qua, 10 de Out de 2018 M\
3 ane

Mensagem encaminhada
De: "SESDEC/E-mail do Gabinete" <cadastroseiro@gmail.com>
Para: shalimar@mpro.mp.br
Enviadas: Quarta-feira, 10 de outubro de 2018 13:24:58
Assunto: Resposta ao Oficio n°234/2018/20aPJ.

Bom dia,

IO.Segue em anexo resposta ao Oficio n° 234/2018/20*PJ , que s-qu^io a Tomada de Contas Especial designada para avaliar a aquisição do Si.
SI^POL CSP (SISDEP0L+) .

Por fim, solicito que seja acusado recebimento deste.

Respeitosamente,
Francinéia Fernandes Medeiros
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Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Ofício n? 5994/2018/SESDEC-GAB

Porto Velho, 10 de outubro de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor

SHALIMAR CHRISTIAN PRIESTER MARQUES

Promotor de Justiça da 20^ Promotoria de Justiça - MPRO

Nesta

ífcunto: Resposta ao Ofício n? 234/2018/20^PJ.
Ref.: Processo n^ 0037.341042/2018-18.

Senhor Promotor,

Em atenção ao documento em referência, que versa sobre informações quanto a Tomada
Contas Especial para avaliar a aquisição do Sistema SISDEPOL CSP (SISDEPOL +), enviamos a Informação
10/2018/SESDEC-ATI, com os procedimentos adotados pela Comissão constituída através da Portaria
356/2018/SESDEC-ATI.

Atenciosamente,

SAMIR FOUAD ABBOUD

Secretário de Estado Adjunto da Segurança, Defesa e Cidadania

de
c

Documento assinado eletronicamente por Samir Fouad Abboud, Secretário(a) Adjunto(a), em 10/10/201?
às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto n? 21.794^0
5 Abril de 2017.

£Aautenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sistemas.ro.gov.br
/sei/controlador extemo.ohp?acao=documento conferir&id orgao acesso extemo=0, informando o
código verificador 3305452e o código CRC 57BDD8B6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n^ 0037.341042/2018-18 SEI n? 330 i 452



Governo do E

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
Assessorias Técnicas Institucionais - SESDEC-ATI

Informação n° 10/2018/SESDEC-ATI

Trata-se de solicitação de informações da 20a Promotoria de Justiça de Porto Velho, quanto
aTomada de Conta Especial designada para avaliar a aquisição do Sistema SISDEPOL CSP (SISDEPOL+), solicitad,
através do Ofício n? 234/2018/20?PJ, datado de 13-09-2018, (3044697).

Tenho a informar que:

0 1. AComissão de Tomada de Contas Especial foi constituída em 06 de junho de 2018.
2. Aos dezenove (19) dias do mês de junho de 2018, foi instaurado o Processo da Tomada de Cont

Especial, SEI n? 0037.204164/2018- 24.

3. Aprimeira solicitação de informações sobre oSistema foram realizadas através do Ofício 3398/201
/SESDEC-GECONV (2075764), datado de 25/06/2018, quando foi solicitado o seguinte:

• aapresentação de cópia do código fonte do SISDESPOL - CSP, da versão entregue, quando d
recebimento pela comissão fiscal do contrato, e da versão atual que é utilizada;

• Cópia (ou acesso a documentação) do banco de dados do sistema atual, SISDEPO-CSP;

• Cópia do Código fonte do antigo sistema Sisdepol; Acesso ao antigo sistema funcionando;
• Acesso ao novo sistema SISDEPOL CSP; Relatório de quais módulos foram efetivamerKi

entregues pela empresa TOQ; Relatório de quais módulos foram
efetivamente implantados (estão em pleno uso) pela Polícia Civil;

A • Relatório dos módulos descritos no Termo de Referência e não foram implantados, ca<|<|>
tenha;

• Informações de quem foram as pessoas que receberam treinamento (multiplicadores)
seus respectivos relatórios de treinamento, bem como quem foram as pessoas q
receberam a transferência de tecnologia - e seus respectivos relatórios.

4. Em ato contínuo através do Memorando n^ 120/2018/SESDEC-GECONV (2075863), datado
25/06/2018, foi solicitado ao Exmo. Sr. Secretário do Estado de Segurança, Defesa e Cidadanial
SESDEC providências para suspensão de contratação e execução de serviços pela empresa TC
SOLUÇÕES LTDA, ou qualquer outra, que realize serviço de manutenção no desenvolvimen
de Software ao SISDEPOL CSP.

5. Foram convocados os servidores da Polícia Civil - DINTEL e POLITEC para prestarem informaçõ
sobre o sistema (Ofício n^ 3401/2018/SESDEC-GECONV) (2075863) .

6. Devido solicitação de acesso ao processo de aquisição e de todos processos e documentos citad
na portaria de instauração da tomada de contas especial, para inteiração de servidor da POLiT^j
convocado para prestar informações (Ofício n? 628/2018/POLITEC-GAB) (2123100), foi necessá
estender o prazo anteriormente estipulado para ouviro servidor.

7. No dia 05 de julho de 2018, foi apresentado ofuncionamento do sistema pelo servidor da Pol |

s

o



Civil-DINTEL.

8. No dia 12 de julho de 2018, iniciou os trabalhos de discussão e conferência dos itens objeto d
convênio elencados no Termo de Referência, sendo o assunto tratado em outras reuniões d
comissão;

9. Devido não ter sido atendida a requisição de informações solicitadas no ofício citado no item 3
após reiteração, houve solicitação de prorrogação de prazo da Tomada de Contas Especial, atravéí
do Memorando n°- 157/2018/SESDEC-GETEC (2797099) em 25/08/2018.

10. Em 31/08/2018 foi encaminhado pela Polícia Civil o Relatório (2854390), com as seguinte
informações: a) quais módulos foram efetivamente entregues pela empresa TOQ; b) quais módulo
foram efetivamente implantados (estão em pleno uso) pela Polícia Civil; c) módulos descritos ro
Termo de Referência que não foram implantados;

11. Em 03/09/2018, foram encaminhadas mídias em DVD contendo o seguinte:

• Cópia do código fonte do SISDESPOL - CSP, da versão entregue, quando do recebimento pel
comissão fiscal do contrato, e da versão atual que é utilizada: versões dos servidores d
homologação ede produção, bem como da Delegacia Virtual e da Delegacia Off Line;

• Cópia do Código fonte do antigo sistema Sisdepol;

• Cópia ou acesso adocumentação do banco de dados do sistema atual, SISDEPOL-CSP;
• Informações de quem foram as pessoas que receberam treinamento (multiplicadores) -

seus respectivos relatórios de treinamento, bem como quem foram as pessoas qü
receberam a transferência de tecnologia - e seus respectivos relatórios.

12. Comissão de Tomada de Contas Especial com afinalidade de apuração de possíveis irregularidadji
na contratação e na execução do objeto do contrato pela empresa TOC SOLUÇÕES, foi prorrogada
por mais 60 dias, contados a partir de 06/09/2018, para que seja avaliado o material descrito no
item 10 e 11 e porfim conclua-se a tomada de contas especial.

13. AComissão analisou omaterial encaminhado no item 10 e11 eainda aguarda aoitiva do serviddj
da POLITEC e empresa TOQ, para esclarecer duvidas e continuar as discussões necessária;;
para finalizar a Tomada de Contas Especial.

! .Porto Velho, 08 de outubro de 201

CRISTIANE BEHUNG ALDRIGHI

Perita Criminal/Assistente Técnico Institucional

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE BEHUNG ALDRIGHI, Assessor(a), em 09/10/2018, à
08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto n<? 21.794, de
Abril de 2017.

í Aautenticidade deste documento pode ser conferida no site httpV/sei.sistema^ragojAbr
/sei/controlador externo.php?acao=documento conferirÃid orgao acesso externo^, informando o
código verificador 3222198 e o código CRC 6C9C525C.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente oProcesso n? 0037.341042/2018-18 SEI n« 322» 198


