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2. Atualização de Versão  

2.1. Pontos de Atenção  

Os produtos PRONIM PP, AF, CM e LC (assim como o módulo Gerais que acompanha cada um destes produtos) 

podem trabalhar de forma integrada, assim sendo, ao atualizar quaisquer destes quatro produtos em clientes 

que operam de forma integrada, é necessário que todos os produtos sejam atualizados para a mesma versão.  

  

Obs: A release pode ser diferente.  

  

Solicitamos especial atenção para os seguintes procedimentos de segurança:  
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a) Cópia de Segurança: Tendo em vista que a nova versão atualiza substancialmente a estrutura do banco de 

dados, recomenda-se a realização de uma cópia de segurança do banco de dados do PRONIM PP bem como 

dos demais sistemas (AF, LC e CM), se integrados.  

b) Atualização: Por conter rotinas que afetarão o desempenho geral do aplicativo da empresa, recomendase 

que a atualização da versão seja realizada fora do horário normal de expediente.  

  

c) Para obter maiores detalhes sobre as liberações corretivas, consulte o Relatório de Atualizações 

Corretivo dos produtos.  

  

  

Devido ao lançamento de novas versões, a Microsoft não oferece mais suporte aos Sistemas Operacionais  

Windows Vista, XP, 2000 Server, Server 2003 e aos Bancos de Dados SQL Server 2000, 2005 e 2008. Por isso, o 

PRONIM já está homologado para ser utilizado com as versões do Windows Server 2008, 2012 e Bancos de Dados 

SQL Server 2012 e 2014.  

Descontinuidade do Suporte para Versões do Microsoft SQL Server:  

  

Descontinuidade do Suporte para Versões do Microsoft Windows:  

  

O PRONIM será suportado nas versões antigas do Windows e SQL Server até o momento da DESCONTINUIDADE 

NO PRONIM, após esta data, não haverá mais atualizações de versão.  
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Desta forma, recomendamos a migração para as versões que possuem suporte da Microsoft, Sistema Operacional 

Windows para a versão 2012 e Servidor de Banco de Dados SQL Server para a versão 2012 ou 2014. Todas as 

demandas que reportarem problemas relacionados às versões descontinuadas de Sistema Operacional ou Banco 

de Dados, serão atendidas mediante solicitação de serviços para migração do Microsoft Windows ou Microsoft 

SQL Server.  

  

2.2. Possíveis problemas na atualização  

Problemas que podem ocorrer numa atualização de versão:  

  

a) Interrupção do processo de conversão por: Interrupção do operador, Falta de energia elétrica, 

Equipamento “pendurou”.  

Procedimento: Retornar a Cópia de Segurança e refazer o processo.  

  

b) Erro de estrutura da base anterior:  

Procedimento: Retornar a Cópia de Segurança, identificar o erro e reportá-lo ao Assistente Técnico 

responsável pelo seu atendimento.  

 

3. Versão 517.01.34-000  

3.1. Liberação 10/11/2017  

Na impressão do Relatório da Proposta, através do Kit Proposta, serão impressas as informações referentes ao BDI, 

Encargos Sociais e Tipo de Orçamento, para dar mais agilidade na conferência das informações.  

 

4. Versão 516.02.09-000 

4.1. Liberação 19/12/2016 

Exclusivamente para os clientes do Rio Grande do Sul, o cadastro de representante legal no kit proposta passou a 

aceitar somente pessoa física CPF, conforme regras definidas pelo TCE/RS – LicitaCon. 
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5. Versão 516.01.03-000  

5.1. Liberação 27/05/2016  

Os produtos da área de Administração de Suprimentos tiveram sua versão alterada, porém não em virtude de 

evoluções no sistema, mas de correções que impactaram significativamente o sistema, requerendo assim que fosse 

liberada nova versão ao invés de patch de correção.  

  

  

5.2. Liberação 13/05/2016 - 516.01.02-000  

Foi identificada a necessidade de adequar os produtos para atender a prestação de contas do Estado do Rio Grande 

do Sul. Para atender à necessidade identificada, foram realizados os ajustes necessários para adequação do 

sistema, onde diversas funcionalidades foram alteradas e outras criadas, conforme pode ser observado abaixo.  

  

5.2.1. Módulo Principal  

5.2.1.1. Cadastrar Representante Legal  

O cadastro de Representante Legal, passou por ajustes, de forma que o campo Tipo de Documento agora 

contempla mais duas opções: Pessoa Física – Estrangeiro e Identificação Internacional – Empresas. Estas novas 

opções são visíveis somente para o estado do Rio Grande do Sul para fins de prestação de contas.  

  

5.2.1.2. Proposta Comercial  

O cadastro de Representante Legal, passou por ajustes, de forma que, para fins de prestação de contas do estado 

do Rio Grande do Sul, serão habilitados os campos % de BDI, % de Encargos Sociais e Tipo de Orçamento 

quando a finalidade for do tipo “Obras e Serviços de Engenharia”. Os campos serão de preenchimento obrigatório 

conforme exigências do TCE/RS.  

Para os demais estados os respectivos campos serão habilitados quando a finalidade for do tipo “Obra” ou “Serviço 

de Engenharia”, porém de preenchimento opcional.  

  


