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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO PARA 

JULGAMENTO DO TESTE DE CONFORMIDADE REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 01/2017 

 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros da Comissão 

Técnica de Avaliação, a saber: Vilmar Augusto de Medeiros, Antônio Horácio da Silva, Jarbas 

Costa Ferreira, Adriane Tomazelli Ramos, Odair Dutra e Edmundo Neto. Os membros da 

Comissão Técnica de Avaliação foram designados levando em consideração quais 

departamentos que utilizarão o sistema durante suas atividades laborativas. Presente ao ato, 

também, o Pregoeiro Gleyton Carvalho Amacena, a conselheira tesoureira do Cfess Cheila 

Queiroz e o assessor jurídico Vitor Alencar. Os representantes da empresa Implanta Informática 

Ltda, a saber, Fernando da Silva Bortoli e Rafael de Medeiros Ribeiro e os representantes da 

empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda Victor Guilherme 

Hammermeister, Alexandre Mello Viana e Alexander Marques compareceram ao ato. A reunião 

foi iniciada às 10h15min, tendo como itens de pauta: 1) Julgamento da apresentação do Teste 

de Conformidade do sistema ofertado pela empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia 

da Informação Ltda, para a verificação de todas as funcionalidades descritas no edital. 

Serão analisados cada módulo do sistema apresentado, com base nas especificações dos itens 

15.1 a 15.16 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, quais sejam: “15.1 Orçamentário, das 

Despesas e Contábil; 15.2 Por Centro de Custos; 15.3 Agenda Financeira; 15.4 Dos Bens 

Patrimoniais; 15.5 Dos Materiais de Consumo (Almoxarifado); 15.6 Das Compras e dos 

Contratos; 15.7 Das licitações; 15.8 Das Viagens (Passagens e Diárias); 15.9 Geração do 

Relatório de Gestão para o TCU; 15.10 Gestão do Portal da Transparência; 15.11 Prestação de 

Contas dos Conselhos Estaduais; 15.12 Controle dos Inscritos e não Inscritos (Profissionais e 

Pessoas Jurídicas); 15.13 Documentos e Protocolos; 15.14 Processos; 15.15 Fiscalização; 

15.16 Credenciamento de Estágios”. Iniciada a reunião, o representante da empresa BRC 

Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda iniciou a apresentação dos módulos 

seguindo a ordem disposta no edital. Neste momento a Comissão Técnica de Avaliação solicitou 

que a apresentação dos módulos fosse efetuada, se possível, simultaneamente, pois em muitos 

casos há a conectividade entre os sistemas. Às 13h00 o Pregoeiro informou a todos os presentes 

que a o teste de conformidade será interrompido para almoço e retornando às 14h, tendo sido 

concordado por todos presentes. Às 14h00 iniciou-se a continuação da apresentação pela 

empresa BRC Conselhos. Às 16h50min, o Pregoeiro informou aos participantes que a 

apresentação seria suspensa às 17h. Após o anúncio, o Pregoeiro e a Comissão Técnica de 

Avaliação passaram a palavra aos presentes questionando se tinham interesse em consignar 

algum fato em ata. O representante Alexander Marques da empresa BRC Soluções em Gestão e 

Tecnologia da Informação Ltda manifestou que durante a apresentação foi levantado que a base 

de apresentação deveria estar configurada de acordo com a base dos conselhos de profissão 

regulamentada a nível orçamentário e contábil. Também solicitou o retorno da comissão Técnica 

de avaliação sobre o atendimento parcial dos requisitos apresentados até o encerramento da 

validação para verificar a viabilidade da futura apresentação dos próximos módulos. O 

representante da empresa Implanta Informática Ltda Fernando da Silva Bortoli se manifestou 

afirmando que todos os procedimentos ocorridos durante o dia de hoje estão previstos no edital e 

termo de referência seguindo a legislação que rege a administração pública. O Pregoeiro 

comunicou que não há tempo hábil para apresentar o relatório de avaliação dos requisitos 

apresentados, e que a Comissão Técnica de Avaliação irá encaminhar relatório até o dia 22 de 

maio de 2018, com o resultado final para a empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da 

Informação Ltda, ficando a referida empresa de avaliar se continuará ou não a apresentação dos 

módulos e a contra argumentação dos requisitos indeferidos pela Comissão. Caso a mesma 
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defina pela continuidade da apresentação, comunicará ao Cfess até 48 horas posteriores, sendo 

retomada no dia 28 de maio de 2018, às 8h da manhã na sede do Cfess. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 18h14 sendo lavrada a presente Ata por Gleyton Carvalho 

Amacena, que segue assinada. 
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