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PARECER DO RECURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM 4 – Referente aos itens do 7 ao 18 do recurso da referente, dos quais diz 
respeito ao item 4 (O aplicativo deverá ter interface de login do fiscais;) exigido 
na TABELA POC, Adiro o recurso da empresa TYKHE SOLUÇÕES E 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE restritamente em relação as 
colocações relacionadas ao item da POC “o aplicativo deverá ter interface de 
login dos fiscais”, retifico a nota da mesma na TABELA POC de 5 (cinco) para 
nota 10 (dez). 
 
ITEM 6 – Retifico a nota da empresa “recorrida” de 10 (dez) na TABELA POC 
para nota 8 (oito). 
 
 
ITEM 7 -  
Resposta:  1 
A recorrente exibiu as informações apenas dos campos em texto, entende-se 
por procedimento, como sendo o ato fiscalizatório que se dá através do 
preenchimento do formulário principal através do tablet/smartphone, que é o 
documento de fiscalização em si, no caso o salvamento offline deveria 
contemplar todos os campos como por exemplo: os campos referente ao 
Notificado e Proprietário que conforme a apresentação da recorrente, não 
demonstrou após o preenchimento de todo o formulário, se dados importantes 
como o endereço do notificado ou proprietário teriam sido salvos, o que se 
exibe após a abertura do formulário novamente é apenas o nome do 
notificado/proprietário. Os campos que estão presentes na gravação (bandicam 
2022-06-23 15-01-45-003.mp4 a partir dos 02min:56s;), que na exibição do 
salvamento offline ficou omisso. 
Esses dados estão disponíveis no Anexo II do Termo de Referência e a 
recorrente não pode alegar que não teve acesso aos parâmetros/campos do 
Web Service¹, pois é notório que no preenchimento dos dados do notificado 
(bandicam 2022-06-23 15-01-45-003.mp4 a partir dos 02min:59s;), a recorrente 
utilizou todos os campos presentes na documentação para cadastro, porém 
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não ficou nítido se todos estes dados após salvamento estariam disponíveis em 
outra abertura da aplicação após a finalização da aplicação. 

notificado : [ARRAY] nome : * Informar o 
nome/Razão Social do Noticado cpfcnpj : 

Informar o CPF/CNPJ nome_fantasia : 
Informar nome Fantasia, caso o 

notificado seja Pessoa Jurídica email : 
Informar o email endereco tipo : 

Consultar Codigo em listTipoAutuado 
cep * tipo_endereco * Consultar codigo 
em listTipoEndereco tipo_logradouro * 

logradouro * numero * complemento 
ponto_referencia bairro * cidade * uf * 

ddd telefone tipo_coordenadas : "dd" = 
Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e 

Segundo latitude longitude 
 

Cabe destacar que essa documentação está disponível no termo de referência 
e foi objeto de discussão na conferência para entendimento e ambientação da 
prova de conceito que foi realizada no dia 15 de junho de 2022 às 15h de 
Brasilia. 
Outro requisito que não foi apresentado foi o campo para escolha dos trâmites, 
conforme exigência da POC no item “Cadastro de Doc. De fiscalização, 
notificado, proprietário, câmaras, complementos, informações sobre a 
obra/serviço, informante com possibilidade de inserção de assinatura via 
Touch, endereço da obra/serviço, registros fotográficos com imagens em JPEG 
com limitação de até 20mb por imagem, inserção de documentos no formato 
.pdf com limitação de 20mb por documento no formato .pdf e atividades 
relacionadas à obra e trâmites” e que o Sr. João Anselmo confirma que isso 
não está presente na aplicação (bandicam 2022-06-23 15-19-44-422.mp4 aos 
03min:16s), percebe-se que a recorrente se apoiou em detalhes do Anexo II – 
Termo de Referência do método saveAuto ao utilizar os campos seguindo a 
mesma ordem, porém não desenvolveu a funcionalidade para adição de 
atividades que também foi exigência na POC, o que a recorrente trouxe na 
aplicação foi apenas um campo textual denominado com a legenda: “Atividades 
relacionadas à obra e trâmites”, ocorre que este campo, conforme instruções 
do documento, deveria ser do tipo “Array”, ou seja uma estrutura de dados que 
armazena uma coleção de atividades contendo outros campos como nível, 
atividade_profissional, atividades_obraservico, unidade_medidade e 
quantidade, entende-se que para alguns campos a mesma seguiu o padrão 
dos parâmetros/campos do Web Service¹ e para outros não, portanto não 
poderia alegar que não tinha acesso aos parâmetros/campos, pois a mesma 
utilizou os valores em campos anteriores como por exemplo endereço do 
notificado, campo “Tipo de Endereço” e “Tipo do Logradouro” (bandicam 2022-
06-23 15-01-45-003.mp4 aos 03min:48s).  
Ademais, considerando que a empresa deixou de apresentar campos 
importantes, isso prejudicou a avaliação do item referente ao salvamento offline 
do procedimento fiscalizatório. 
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ITENS – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
 
Resposta: 2 
Em nenhum momento houve exigência de “Carteira de identificação digital”, 
quanto à avalição, após análise da apresentação da recorrente, o 
Departamento de Tecnologia, entende que a nota deve ser retificada de 5 para 
10 referente ao item “O aplicativo deverá ter interface de login do fiscais;” 
ITENS 19, 20, 21 
 
Resposta: 3 
A pergunta se deu justamente, porque aquilo que estava sendo apresentado 
não condizia com os anexos que já estavam no edital e apresentação de 
ambientação, visto que aconteceu um levantamento de requisitos na 
apresentação do dia 15 de junho de 2022 e também disponibilização dos 
detalhes dos Web Services¹ via anexo II do edital, que por sí só já seriam o 
suficiente para um total entendimento do que deveria ser apresentado na prova 
de conceito, ademais, a recorrente parece não ter entendido os conceitos de 
notificados e proprietários que foi detalhado na apresentação de ambientação 
realizada no dia 15 de junho de 2022 às 15h de Brasília(bandicam 2022-06-15 
13-24-55-017.mp4 – 04min:50s), onde é mostrado que um notificado pode ser, 
profissional registrado, leigo pessoa física, leigo pessoa jurídica e empresa 
registrada e que em nenhum momento ficou claro na apresentação da prova de 
conceito a separação destes notificados/proprietário, item importante para o 
fiscal definir determinadas infrações conforme natureza jurídica do proprietário 
ou notificado(bandicam 2022-06-23 15-30-03-580.mp4 aos 04min:29s) e que a 
recorrente acabou confirmando que sua aplicação não dispunha de tais 
recursos em sua aplicação conforme relatado em seu recurso nos itens 37, 38 
e 39 e que também foi exemplificado na apresentação de ambientação e 
entendimento (bandicam 2022-06-15 13-24-55-017.mp4 aos 04min:25s). 
 
ITENS 23 
Resposta: 4 
 
Após análise da apresentação da recorrida, a nota deverá ser retificada de 10 
para 5, pois o Departamento de Tecnologia entendeu que apenas a 
observação em vermelho da limitação dos anexos não seria suficiente para 
avaliar se a aplicação barraria anexos acima de 20mb. 
 
ITENS 24, 25 e 26: 
Resposta: 5 
A empresa alega que não havia exigências para impressão de um documento 
em PDF, todavia ao participar da apresentação de ambientação e 
entendimento, foi apresentado o documento de fiscalização em PDF (conforme 
consta na gravação (bandicam 2022-06-15 13-24-55-017.mp4 aos 01min:25s), 
este documento faz parte do módulo de fiscalização (exigência da prova de 
conceito “O aplicativo deve ter disponível o módulo de documento de 
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fiscalização”, Esse é o documento que concentra unicamente as informações 
do formulário que o fiscal deve preencher e que a recorrente poderia ter 
simulado a apresentação na aplicação. A empresa entra em contradição 
quando cita no item 25 do seu recurso que não consta tal exigência no edital e 
depois informa que na documentação do edital existe o Web Service¹ que 
devolve o PDF ao usuário, sendo que a geração deste PDF ficaria a cargo do 
SITAC – Sistema Corporativo do CREA-AC, e, portanto, não deveria ser 
exigido na POC, porém desconhece que todo o módulo deverá funcionar off-
line (sem internet) exigência da POC item “O módulo deverá funcionar off-
line e toda e qualquer informação inserida no formulário deverá ser salva 
automaticamente sem ação do usuário para evitar perdas;“ e do edital 
conforme item do termo de referência 4.6 “O Aplicativo deve prever o 
funcionamento das funcionalidades off-line acessando as informações 
necessárias através do sistema do CREA/AC que serão disponibilizados a 
contratada“, tal exigência é necessária pois, por mais que houvesse o retorno 
online, o fiscal não conseguiria ter acesso ao documento afinal não possui 
conectividade com internet, portanto a exigência da aplicação para gerar o 
documento em PDF.  
 
ITENS 28, 29, 30: 
RESPOSTA: 6 
O sistema Corporativo do CREA-AC, gera a identificação dos documentos de 
fiscalização no formato numero/ano, a recorrente ao apresentar (bandicam 
2022-06-23 15-19-44-422.mp4) na geração automática, demonstra que a 
aplicação gerou os seguintes caracteres (não se pode se dizer número pois 
contém caracteres não numerais que seria o “underline”) 
0123456789_1656007467652470), além disso, visualmente nestes caracteres 
não é possível identificar qual é o ano do documento de fiscalização. Exigência 
que consta nos anexos do Web Service¹ (Anexo II página 122), é importante 
destacar que estes números ficaram visíveis na apresentação de ambientação 
e entendimento (bandicam 2022-06-15 1313-23-342.mp4 – 09min:57s e que o 
representante (Sr. Eduardo) não questionou em nenhum momento qual deveria 
ser o formato.  
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Importante frisar que no dia da apresentação de ambientação apenas 1 (um) 
participante (Sr, Eduardo que não foi a pessoa realizou a apresentação da 
aplicação) representante da recorrente esteve presente e em toda a 
apresentação ele era indagado se estaria entendendo a exibição do módulo de 
fiscalização e se possuía alguma dúvida (bandicam 2022-06-15 13-24-55-
017.mp4 aos 02min:45s), o mesmo sempre respondia que não tinha dúvidas. 
Também houve a apresentação de ambientação e entendimento para 
demonstração de todo o sistema corporativo do CREA-AC que possui os 
formulários e regras para desenvolvimento da aplicação, exibição que foi 
realizada para todas as concorrentes que também tiveram direito para solicitar 
prorrogação do prazo conforme item 9.18 do Edital por mais 10 dias. Além 
disso, o Departamento de Tecnologia da Informação do CREA-AC – DTI, 
sempre esteve à disposição para melhores esclarecimentos e não foi 
procurado pela recorrente após a reunião realizada no dia 15 de junho de 2022. 
 
ITENS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
Resposta: 7 
Para se realizar uma conexão via Web Service¹ não necessariamente precisa 
ser utilizados os endpoints do SITAC – Sistema Corporativo do CREA-AC, o 
mínimo que se aguardava era a simulação do envio do documento de 
fiscalização para algum Web Service¹ de testes conforme foi questionado 
(bandicam 2022-06-23 15-19-44-422.mp4 aos 08min:38s), a recorrente alega 
que não obteve acesso aos Web Services¹, porém não justifica a simulação do 
envio do documento de fiscalização para qualquer servidor externo utilizando-
se de apis que não seja o da aplicação. Exigência que consta na tabela da 
prova de conceito “O documento de fiscalização de fiscalização poderá ser 
editado, excluído, duplicado e enviado”. 
A recorrente também alega que tal desenvolvimento da comunicação via Web 
Service¹ geraria custos, ora, todo o desenvolvimento das requisições 
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certamente demandaria tempo e recursos, todavia o exigido foi a comunicação 
com algum Web Service¹ trazendo a simulação de uma conexão simples com 
API³, afinal maior parte da comunicação estaria desenvolvida conforme seu 
programador Sr. João Anselmo relata que o JSON² (formato de troca de dados) 
estaria pronto (bandicam 2022-06-23 15-01-45-003.mp4 aos 07min:01s), 
consequentemente bastaria enviar o JSON² para alguma API³ de teste 
podendo até mesmo ser alguma gratuita, pois existem vários serviços para 
testes na internet que poderiam ser utilizados para simular envio e recebimento 
de informações via Web Service¹. 
Alguns sites para uso/teste de Web Services¹ gratuitos: 
https://rapidapi.com/products/api-testing 
https://www.soapui.org/ 
https://treblle.com/ 
https://www.softwaretestinghelp.com/api-testing-tools/ 
https://reqbin.com/ 
https://swagger.io/ 
 
 
ITENS 37, 38 e 39 
Vide Resposta 3 que menciona sobre estes itens do recurso da recorrente. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_apl
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Rio Branco – AC, 26 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 

Josiel Cosmo 
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