ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO PARA
FINALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DO TESTE DE CONFORMIDADE REFERENTE
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros da Comissão
Técnica de Avaliação, a saber: Antônio Horácio da Silva, Jarbas Costa Ferreira, Adriane
Tomazelli Ramos e Wilson Oliveira de Carvalho Silva. Os seguintes membros da Comissão
estiveram ausentes na avaliação dos testes: Vilmar Augusto de Medeiros, Odair Dutra, Edmundo
Alves Palmeira Neto e Ana Cristina Muricy de Abreu. Presente ao ato, também, o Pregoeiro
Gleyton Carvalho Amacena, a conselheira tesoureira do Cfess Cheila Queiroz e o assessor de
comunicação do CFESS Rafael Werkema. Os representantes da empresa Implanta Informática
Ltda, a saber, Adriano Colombo e Adriana Lacerda compareceram ao ato. A reunião foi iniciada
às 09h00min, tendo como itens de pauta: 1) Continuação da apresentação do Teste de
Conformidade do sistema ofertado pela empresa Implanta Informática Ltda, para a verificação de
todas as funcionalidades descritas no edital e julgamento. Foram analisados os módulos do
sistema apresentado, com base nas especificações dos itens 15.9 Geração do Relatório de Gestão
para o TCU e 15.10 Gestão do Portal da Transparência. Iniciou-se a reunião, com o
representante da empresa Implanta Informática Ltda apresentando dos módulos. Às 11h15min, a
apresentação dos módulos foram finalizados. Após esse momento, o Pregoeiro e a Comissão
Técnica de Avaliação passaram a palavra aos presentes questionando se tinham interesse em
consignar algum fato em ata. Em seguida a Comissão Técnica de Avaliação se reuniu e logo
depois informou o resultado da avaliação dos módulos 15.9 Geração do Relatório de Gestão
para o TCU e 15.10 Gestão do Portal da Transparência os quais foram aprovados com 100%
dos requisitos funcionais. A Comissão Técnica de Avaliação informou aos presentes que todos
os módulos apresentados no item 15, com base na presente data e nas atas dos dias 04 e 05 de
junho foram aprovados e a comissão informou o resultado final da avaliação considerando, o
item 11 DO TESTE DE CONFORMIDADE do edital, APROVANDO todos os módulos
apresentados. Após a aprovação pela Comissão Técnica de Avaliação, passamos a analisar o
item 14 – dos requisitos tecnológicos. O Representante da empresa Implanta Informática Ltda
passou a demonstrar os requisitos tecnológicos do sistema e entregou toda documentação
comprobatória do mesmo. Nesse momento a Comissão Técnica de Avaliação informou aos
presentes que todos os subitens referentes ao item 14 também foram APROVADOS, conforme
previsto no item 11 do edital. Portanto, a proposta da empresa Implanta Informática Ltda
deve ser considerada aceita, uma vez que o produto apresentado atendeu às exigências do
edital. Nesse momento o pregoeiro informou aos presentes que a reabertura do Pregão eletrônico
nº01/2017 está mantida para o dia 13 de junho de 2018, às 09h, via sistema Comprasnet. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h50min sendo lavrada a presente Ata por
Gleyton Carvalho Amacena, que segue assinada.
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