
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDO E AVALIAÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO 
DE QUALIDADE DO SIAFIC DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO/SP. 
  
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, na 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vista Alegre do Alto/SP, foi realizada reunião 
da Comissão de Estudo e Avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC do 
Municípío.  Estiveram presentes os membros da Comissão Adilson Caroni Gallo, Wilson 
José Magorno, Luiz Eduardo Monaro, e, Adriano Migani Teixeira, Diretor Comercial da 
empresa Eddydata Serviços de Informática Ltda, CNPJ 57.714.750/001-42, com sede à 
Av. Eliza Verzola Gousen, 3600, na cidade de Franca/SP. Dando início à reunião, foi 
dada a palavra ao Diretor da Eddydata, que passou a explicar sobre o SIAFIC e quais 
medidas sua empresa estava tomando para seu desenvolvimento. Citou alguns 
requisitos mínimos previstos no Decreto 10.540/20 e os cuidados que o Poder Público 
deverá ter na contratação do citado Sistema Único que deverá ser implantado pelo 
Município. No decorrer da reunião houve questionamentos por parte dos membros da 
Comissão sobre assuntos relacionados à elucidação de dúvidas sobre o funcionamento 
do sistema. Prosseguindo, o Diretor apresentou o novo sistema que está sendo 
desenvolvido pela empresa, afirmando que o mesmo atenderá todos os requisitos 
previsto no decreto federal. Continuando, houve mais questionamentos pelos membros 
da comissão sobre o real funcionamento do sistema e formas de interação com outros 
sistemas estruturantes. Na sequência, foi dito pelo diretor que o sistema será todo 
integrado e que a empresa também está investindo em equipes para o atendimento ao 
suporte técnico. Terminando, o Diretor agradeceu a atenção dispensada por todos e 
colocou-se à disposição caso haja novas dúvidas. A seguir os membros decidiram que 
passariam à análise das informações obtidas e tomariam, posteriormente, as decisões 
sobre quais medidas deverão ser adotadas para contratação de futuro sistema, com 
indicação das exigências que o mesmo deverá ter, e, comunicando por fim a 
Administração sobre quais os caminhos mais viáveis para implantação do SIAFIC no 
Município. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião da qual para 
constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da comissão. Vista 
Alegre do Alto, 24 de novembro de 2021. 
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