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PORTARIA CRA-RJ Nº 58, DE 09 DE MARÇO DE 2021 

 

  O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO-RJ, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 4769, de 09 de setembro de 1965, o Regulamento 
aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, e o Regimento do CRA-RJ, 
aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 513, de 20 de junho de 2017,  

CONSIDERANDO a necessidade da realização de teste de conformidade junto a empresa 
classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico SRP nº 004/2021 a fim de verificar se todas 
as funcionalidades estão de acordo com as descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital 
Registro de preços visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
Solução Integrada e Parametrizável de Tecnologia da Informação, baseada em arquitetura 
totalmente WEB e hospedada em ambiente cloud computing, para apoio e suporte às 
operações de fiscalização, administração, financeiro/contábil, compliance e controle das 
atividades profissionais, incluindo a cessão de direito de uso das licenças por tempo 
determinado e a prestação de serviços afins de migração, instalação, treinamento de usuários, 
serviços de suporte técnico, manutenção e serviços de apoio estratégico a ser implantado no 
CRA-RJ. 

 
 RESOLVE: 

Art. 1º - Criar a Comissão Técnica de Avaliação e designar os seguintes membros para 
compor mencionada Comissão: 

 
a) Adm. Rômulo César Pontes Fidelis - Coordenador 
b) Tecnólogo Marcelo Vieira Santos Almeida -  
c) Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto 

 

Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua assinatura, assim 
como seja disponibilizada no portal transparência do CRA-RJ revogando as disposições 
contrárias 

 
 

---[Assinada Digitalmente]--- 

Adm. Leocir Dal Pai 
CRA-RJ nº 20-28403 

Presidente 


