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Pregão Eletrônico

389047.52021 .6534 .4683 .880793800

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00005/2021 (SRP)
 

Às 10:00 horas do dia 01 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 022020 de 29/09/2020, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
13/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: O
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de empresa
especializada para fornecimento de Sistema de Gestão, na modalidade de locação e prestação de serviços contínuos e
manutenção, para uso ilimitado de usuários simultâneos, visando efetuar os controles que, denominaremos também como
módulos, para o Conselho Federal e 24 (vinte e quatro) Conselhos Regionais, dentre outros itens.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida
a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Serviços de hospedagem de dados
Descrição Complementar: Serviços de migração de dados dos sistemas atuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.704,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000 e com valor negociado a R$
1,0000 e a quantidade de 25 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Treinamento informática - sistema , software
Descrição Complementar: Banco de horas para serviços presenciais ou remotos para o uso em serviços tais como
definir e aprovar o projeto de implantação, treinamentos, simulação e operação assistida. Banco de dias de
deslocamento para cobrir os custos com despesas de viagem dos técnicos da CONTRATADA quando for necessário
prestar os serviços presenciais na sede do CONTRATANTE e a CONTRATADA estiver sediada fora da cidade sede do
CONTRATANTE. Poderão ser realizadas visitas para definir os serviços relacionados aos projetos, treinamentos, simulação
e operação inicial assistida.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Hora
Valor Máximo Aceitável: R$ 52.300,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 52.300,0000 e a quantidade de 25 Hora .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software
Descrição Complementar: Valores máximos para prestação de serviços de Locação, suporte e manutenção corretiva
dos seguintes módulos: Contábil, orçamentário e das despesas; Do patrimônio; Dos materiais de consumo
(almoxarifado); Por centro de custos; Efetuar o controle das viagens e prestações de contas destas; Efetuar o controle
das compras e contratos Efetuar o controle das licitações; Efetuar controle de fluxo financeiro/caixa; Elaborar o Relatório
de Gestão atendendo a Decisão Normativa 127 do TCU; Efetuar o controle da prestação de contas dos Conselhos
Regionais ao Conselho Federal; Gerir um portal (Portal da Transparência) Prestação de contas das Delegacias
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 118.800,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 118.800,0000 e a quantidade de 25 Unidade
.

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Manutenção evolutiva de software (acréscimo de novas funcionalidades) - outras linguagens
Descrição Complementar: Manutenção evolutiva de software (acréscimo de novas funcionalidades) - Banco de horas
para eventuais melhorias evolutivas aos módulos para ajuste a procedimentos ou necessidades específicas do
CONTRATANTE, após a implantação e durante toda a vigência do contrato.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 12.500,0000 e a quantidade de 25 Und
serviço técnico .
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Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.007.600,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.765.000,0000 e com valor negociado a R$
4.590.025,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Serviços de hospedagem de dados

 2 - Treinamento informática - sistema , software

 3 - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software

 4 - Manutenção evolutiva de software (acréscimo de novas funcionalidades) - outras linguagens

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Serviços de hospedagem de dados

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
37.994.043/0001-40 IMPLANTA

INFORMATICA
LTDA

Não Não 25 R$ 14.400,0000 R$ 360.000,0000 31/08/2021
18:17:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de migração de dados dos sistemas atuais. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.544.010/0001-02 ESSENCIAL
SERVICE
GESTAO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 25 R$ 16.680,0000 R$ 417.000,0000 28/08/2021
00:48:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de migração de dados dos sistemas atuais. O prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos valores propostos
estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 16.680,0000 40.544.010/0001-02 01/09/2021 10:00:00:660
R$ 14.400,0000 37.994.043/0001-40 01/09/2021 10:00:00:660
R$ 7.000,0000 37.994.043/0001-40 01/09/2021 10:24:24:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

01/09/2021
11:11:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-
40, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000 e com valor negociado a R$ 1,0000. Motivo: A empresa é atual
prestadora de serviço da Entidade e está declinando da cobrança do serviço de migração de dados. Será
considerado o valor simbólico de R$ 1,00 por conta de aceitação do sistema.

Habilitação
de
fornecedor

01/09/2021
13:48:22

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000 e com valor negociado a R$ 1,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Treinamento informática - sistema , software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
40.544.010/0001-02 ESSENCIAL

SERVICE
GESTAO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 25 R$ 52.300,0000 R$ 1.307.500,0000 28/08/2021
00:48:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de horas para serviços presenciais ou remotos para o uso em
serviços tais como definir e aprovar o projeto de implantação, treinamentos, simulação e operação assistida. Banco
de dias de deslocamento para cobrir os custos com despesas de viagem dos técnicos da CONTRATADA quando for
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necessário prestar os serviços presenciais na sede do CONTRATANTE e a CONTRATADA estiver sediada fora da
cidade sede do CONTRATANTE. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme
anexo deste Edital 
Porte da empresa: ME/EPP

37.994.043/0001-40 IMPLANTA
INFORMATICA
LTDA

Não Não 25 R$ 52.300,0000 R$ 1.307.500,0000 31/08/2021
18:17:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de horas para serviços presenciais ou remotos para o uso em
serviços tais como definir e aprovar o projeto de implantação, treinamentos, simulação e operação assistida. Banco
de dias de deslocamento para cobrir os custos com despesas de viagem dos técnicos da CONTRATADA quando for
necessário prestar os serviços presenciais na sede do CONTRATANTE e a CONTRATADA estiver sediada fora da
cidade sede do CONTRATANTE. Poderão ser realizadas visitas para definir os serviços relacionados aos projetos,
treinamentos, simulação e operação inicial assistida. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 52.300,0000 40.544.010/0001-02 01/09/2021 10:00:00:660
R$ 52.300,0000 37.994.043/0001-40 01/09/2021 10:00:00:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

01/09/2021
11:11:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 52.300,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/09/2021
13:48:22

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 52.300,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
40.544.010/0001-02 ESSENCIAL

SERVICE
GESTAO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 25 R$ 118.800,0000 R$ 2.970.000,0000 28/08/2021
00:48:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de locação, suporte e manutenção corretiva dos
seguintes módulos: Contábil, orçamentário e das despesas; Do patrimônio; Dos materiais de consumo
(almoxarifado); Por centro de custos; Efetuar o controle das viagens e prestações de contas destas; Efetuar o
controle das compras e contratos Efetuar o controle das licitações; Efetuar controle de fluxo financeiro/caixa;
Elaborar o Relatório de Gestão atendendo a Decisão Normativa 127 do TCU; Efetuar o controle da prestação de
contas dos Conselhos Regionais ao Conselho Federal; Gerir um portal (Portal da Transparência) Prestação de contas
das Delegacias. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital 
Porte da empresa: ME/EPP

37.994.043/0001-40 IMPLANTA
INFORMATICA
LTDA

Não Não 25 R$ 118.800,0000 R$ 2.970.000,0000 31/08/2021
18:17:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Valores máximos para prestação de serviços de Locação, suporte e
manutenção corretiva dos seguintes módulos: Contábil, orçamentário e das despesas; Do patrimônio; Dos materiais
de consumo (almoxarifado); Por centro de custos; Efetuar o controle das viagens e prestações de contas destas;
Efetuar o controle das compras e contratos Efetuar o controle das licitações; Efetuar controle de fluxo
financeiro/caixa; Elaborar o Relatório de Gestão atendendo a Decisão Normativa 127 do TCU; Efetuar o controle da
prestação de contas dos Conselhos Regionais ao Conselho Federal; Gerir um portal (Portal da Transparência)
Prestação de contas das Delegacias 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 118.800,0000 40.544.010/0001-02 01/09/2021 10:00:00:660
R$ 118.800,0000 37.994.043/0001-40 01/09/2021 10:00:00:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

01/09/2021
11:11:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 118.800,0000.
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Habilitação de
fornecedor

01/09/2021
13:48:22

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 118.800,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 1 - Manutenção evolutiva de software (acréscimo de novas funcionalidades) - outras linguagens

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
40.544.010/0001-02 ESSENCIAL

SERVICE
GESTAO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 25 R$ 12.500,0000 R$ 312.500,0000 28/08/2021
00:48:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção evolutiva de software (acréscimo de novas
funcionalidades) - Banco de horas para eventuais melhorias evolutivas aos módulos para ajuste a procedimentos
ou necessidades específicas do CONTRATANTE, após a implantação e durante toda a vigência do contrato. O prazo
de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos valores propostos
estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital 
Porte da empresa: ME/EPP

37.994.043/0001-40 IMPLANTA
INFORMATICA
LTDA

Não Não 25 R$ 12.500,0000 R$ 312.500,0000 31/08/2021
18:17:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção evolutiva de software (acréscimo de novas
funcionalidades) - Banco de horas para eventuais melhorias evolutivas aos módulos para ajuste a procedimentos
ou necessidades específicas do CONTRATANTE, após a implantação e durante toda a vigência do contrato. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12.500,0000 40.544.010/0001-02 01/09/2021 10:00:00:660
R$ 12.500,0000 37.994.043/0001-40 01/09/2021 10:00:00:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

01/09/2021
11:11:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 12.500,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/09/2021
13:48:22

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 12.500,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
37.994.043/0001-40 IMPLANTA INFORMATICA LTDA Não Não - R$ 4.950.000,0000 31/08/2021

18:17:40
40.544.010/0001-02 ESSENCIAL SERVICE GESTAO

E SERVICOS LTDA
Sim Sim - R$ 5.007.000,0000 28/08/2021

00:48:17

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 01/09/2021
10:02:02 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 01/09/2021
10:23:53 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 01/09/2021
10:23:53

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 4.950.000,0000 e R$ 5.007.000,0000.

Encerramento 01/09/2021
10:28:54 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

01/09/2021
10:28:54 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/09/2021
10:33:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-40.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

01/09/2021
10:53:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPLANTA INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-40.
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Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/09/2021
10:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e
12:00 e entre 13:00 e 15:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos.

Mantenham-se conectados.
Sistema 01/09/2021

10:00:04
A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

conectados.
Sistema 01/09/2021

10:02:02
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 01/09/2021
10:03:51

Prezados licitantes, bom dia. Pregoeiro Robson Lima operando o Pregão 05/2021
promovido pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais.

Pregoeiro 01/09/2021
10:13:41

Prezados licitantes, há margem para realizarem proposta mais atrativa. Solicito que
confirme a mesma por conta da exiguidade de prazo.

Sistema 01/09/2021
10:23:53

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
4.950.000,0000 e R$ 5.007.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

10:28:53 do dia 01/09/2021.
Sistema 01/09/2021

10:28:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.007.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 01/09/2021

10:28:54
O item G1 está encerrado.

Sistema 01/09/2021
10:28:59

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 01/09/2021
10:32:51

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Prezado licitante, solicito o envio de sua proposta
ajustada ao lance realizado e questiono se há possibilidade de baixar o preço ofertado.

Sistema 01/09/2021
10:33:15

Senhor fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-40,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

37.994.043/0001-
40

01/09/2021
10:37:24

Prezado Pregoeiro, Informamos que há possibilidade de redução no valor no item 01
referente ao serviço de migração de dados, uma vez que, por sermos os fornecedores

atuais da solução, não haverá necessidade de realização desse serviço.
37.994.043/0001-

40
01/09/2021
10:39:15

O valor total da nossa proposta será R$ 4.590.000,00.

Pregoeiro 01/09/2021
10:45:44

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, agradeço a redução da proposta. A
janela para envio da nova proposta está aberto. Ficaremos no aguardo para analisá-la.

37.994.043/0001-
40

01/09/2021
10:48:01

Ok. Já estamos providenciando o envio.

Sistema 01/09/2021
10:53:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 01/09/2021
11:23:41

Senhores licitantes, a proposta primeira colocada foi aceita por este Pregoeiro e sua
Equipe de apoio. Estamos analisando os documentos de habilitação e em breve

informaremos o resultado da análise.
Pregoeiro 01/09/2021

11:29:26
Prezados, suspenderei a Sessão por 1h, retornaremos por volta das 12:30h. Até lá.

Pregoeiro 01/09/2021
12:34:32

Prezados, retornamos do intervalo. Informo que nossa Equipe continua a análise dos
documentos de habilitação e informaremos o resultado da mesma em breve.

Pregoeiro 01/09/2021
13:46:27

Quanto a habilitação da empresa IMPLANTA INFORMATICA LTDA, tem-se a informar: A
empresa encontra-se regular no SICAF, bem como regular com a CNDT em consulta no

dia de hoje ao Site do TST; Efetuou as declarações exigidas no Edital; apresentou
atestado de Capacidade Técnica aceito pelo Setor requisitante da Entidade;

Pregoeiro 01/09/2021
13:46:43

Membro da Equipe de apoio que compõe a Comissão Permanente de Auditagem realizou
a análise da situação econômico-financeira da empresa e verificou que ela se encontra

financeiramente saudável de acordo com os termos do Instrumento Convocatório.
Pregoeiro 01/09/2021

13:47:06
Considerando a aceitabilidade do Atestado de Capacidade Técnica, não houve

necessidade da faculdade constante no item 9.3.1, "a´". Em cumprimento ao AC
1793/2011-P do TCU:

Pregoeiro 01/09/2021
13:47:19

a) Foi realizada consulta ao quadro societário da empresa primeira colocada, através do
SICAF e Departamento Pessoal do CONFERE atestando que não existem vínculos entre

seus sócios com o quadro de funcionários desta Entidade;
Pregoeiro 01/09/2021

13:47:33
b) Foram realizadas consultas junto aos sites do Portal da Transparência do Governo
Federal e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis do CNJ, nos termos do item

9.2.1.5 do acórdão nº 1.793/2011, do Tribunal de Contas da União, atestando que elas se
encontram regulares.

Pregoeiro 01/09/2021
13:47:50

Quanto ao disposto no item 8.16 do Edital que trata do Teste de Conformidade,
consultada a Comissão Técnica de Avaliação, esta se manifestou pela não necessidade

deste expediente, tendo em vista a empresa primeira colocada ser a atual prestadora de
serviço da Entidade e, de acordo com a Comissão, consultado o fiscal do contrato, este se

encontra de acordo com o contratado.
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Pregoeiro 01/09/2021
13:48:04

Sendo assim, considerando o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Ato
Convocatório, considera-se a empresa IMPLANTA INFORMATICA LTDA vencedora do

certame.
Sistema 01/09/2021

13:48:22
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 01/09/2021

13:48:52
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/09/2021 às

14:10:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 01/09/2021 10:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 01/09/2021 10:28:59 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 01/09/2021 13:48:22 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 01/09/2021 13:48:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/09/2021 às 14:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:12 horas do dia 01 de setembro de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ROBSON CARVALHO DE LIMA 
Pregoeiro Oficial

GISELLA MARIA QUARESMA LEITAO
Equipe de Apoio

MARCELA FERNANDES DOS SANTOS
Equipe de Apoio
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