
 

 

REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO 
SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARÁ DE MINAS - MG 
 
 

 Ata da reunião da Comissão de Especial designada pelas Portarias nº114 e 
116 de 2013 destinada a avaliar os sistemas ofertados, atestando ou não o 
atendimento ao edital referente ao Pregão nº14/2013. Iniciando os trabalhos, 
o Pregoeiro conferiu se todos os membros estavam presentes, em seguida 
ouviu o que cada um tinha a dizer sobre o sistema analisado: A Diretora de 
Finanças e Contabilidade, Viviane Luzia Ambrósio Nunes e a Agente de 
Contabilidade, Michele Aparecida Villaça, disseram que todos os itens no 
SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA foram atendidos e que o item 53 
consta no SISTEMA DE TESOURARIA, uma vez que esse item é  inerente ao 
SISTEMA DE TESOURARIA. A Tesoureira, Luciana Maria Santos Pereira, 
disse que todos os itens na TESOURARIA foram atendidos, com exceção do 
item 25, o qual não está disponível até o presente momento, atingindo o 
sistema o percentual de 96% de conformidade. A Assessora de Controle 
Interno, Carla Caroline Ferreira Ribeiro, disse que o SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO atende a todos os itens, permitindo acesso para consulta às 
informações dos demais sistemas. A responsável substituta pelo Setor de 
Pessoal, Magna Libéria Ferreira, e a responsável  pelo Setor de Pessoal, 
Elenice Silva Ferreira, disseram que o SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 
atendeu a todos os itens. A Assessora de Compras e Licitações, Marina 
Rodrigues de Souza, disse que, quanto ao SISTEMA DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, foram atendidos todos os itens. A Chefe do 
Setor de Patrimônio e Almoxarifado,  Maria Neusa Medina Pereira, disse que 
os SISTEMAS DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMONIO atendem a todos os 
itens relacionados. O Diretor Administrativo, José Germano Duarte, disse que o 
SISTEMA DE FROTA atendeu a todos os itens, com exceção do item 06, 
atingindo o sistema o percentual de 93,34% de conformidade, mas informou 
que o relatório pode ser visualizado no Sistema de Compras. O PORTAL DE 
TRANSPARENCIA PÚBLICA foi assistido por todos os presentes e todos estão 
de acordo com o atendimento da totalidade dos itens. Ante o exposto, a 
Comissão Especial atesta que o software ofertado atende ao objeto licitado 
(item 3.1 do Termo de Referencia – Anexo I), podendo ser aceito nos termos 
do item 7.12 do Edital, ressalvando-se apenas o item 25 do Sistema de 
Tesouraria e o item 06 do Sistema de Frota,  que deverão ser providenciados 
nos termos do item 7.12.3 do Edital. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião e eu, Euler Aparecido de Souza Garcia, lavrei a presente 
ata, que será lida, e se aprovada, será assinada por todos os 
presentes./////////////////////// 
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