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Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 9 horas e 30 minutos, através da 

ferramenta “Google Meet”, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, reuniram-se conjuntamente com a 

licitante arrematante e habilitada ANEXO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., 

representada por Christiano Cadona, e membros do GT FASSEM que utilizarão os módulos do 

Sistemas de Gestão, para continuidade da sessão de realização de Prova de Conceito, para 

verificação de atendimento das especificações técnicas, conforme previsão constante no item 8 

do Edital. Também estão presentes representantes da empresa MAIDA HEALTH, Srs. Laydson 

Soares e Ewerton Leal, e representantes da empresa REZEK FERREIRA INFORMÁTICA 

LTDA., Srs. Bruno Prado, André Gomes, Roberto Speller e Daniel Rezek.O link da reunião 

(https://meet.google.com/bwh-mwgd-fvg) foi disponibilizado no site do CANOASPREV, no 

link “Licitações”, para acesso público, e encaminhado via e-mail para os licitantes participantes. 

Dando reinício à Prova de Conceito, o Pregoeiro passa a palavra ao licitante arrematante – 

ANEXO TECNOLOGIA -, para continuidade da Prova de Conceito. O licitante dá reinício a 

apresentação do sistema, a partir do item 120 da letra ‘C’. 

No módulo ‘Atendimento’, não foi apresentado o item 129. Portanto, a licitante apresentou 10 

itens dos 11 exigidos. 

No módulo ‘Financeiro’, não foram apresentados os itens 144, 148, 150, 152 e 154. A licitante 

apresentou 19 itens dos 24 exigidos. 

No módulo ‘Relatórios’, não foram apresentados os relatórios das letras b, f, g, i, l, m, p, r, s, 

w. Portanto, a licitante apresentou 13, dos 23 itens possíveis. 

No módulo ‘Odontologia’, o licitante não apresentou os itens 162, 165 e 171. Portanto, 

apresentou 13 itens, dos 16 exigidos. 

No módulo ‘Pesquisa de Rede Credenciada – Portal Web’, todos os itens foram apresentados e 

contemplados. 

No módulo ‘Pesquisa de Rede Credenciada – Aplicativo Mobile’, todos os itens foram 

apresentados e contemplados. 

No módulo ‘Faturamento e Faturamento Automático’, todos os itens foram apresentados e 

contemplados. 
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Em continuidade, o Pregoeiro solicitou ao licitante que apresentasse os itens da letra ‘A’. O 

licitante iniciou a apresentação. Todos os itens foram considerados contemplados pela Equipe 

de Apoio avaliadora da Prova de Conceito. Em prosseguimento, seria apresentada a letra ‘B’. 

Entretanto, devido ao horário atingido e a impossibilidade de alguns servidores do 

CANOASPREV em continuarem na sessão, o Pregoeiro sugeriu que a sessão fosse 

interrompida. Definiu-se que a sessão da Prova de Conceito terá continuidade no dia 

07/08/2020, a partir das 9 horas.  

 

Canoas, 06 de agosto de 2020. 


