
 

 
 

ATA DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE CONFORMIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2019 

 
 
Às dez horas do dia nove de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se o Pregoeiro Marcos 

Aurélio Goulart e membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 

2526/2018 de 11/12/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 

de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 

005/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão SRP 0007/2019. Assunto: 

Realização do Teste de Conformidade junto a empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, 

representada pela senhora Karoline Monteiro Martins, RG 2842114, nos termos do item 9 

do Termo de Referência, sendo a terceira classificada na etapa de lances. A composição 

da Comissão Técnica de Avaliação ficou constituída pelos servidores do CRF/SC, Isolete 

Rios Fuck, Carlos Volnei Fertig, Raul Santana, Mauricio Gustavo Tramontina e Everaldo 

Amaral. Se fizeram presente ainda, a procuradora do CRF/SC, Dra. Eleiza Camargo Coelho 

e  a empresa BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 

representada pelo Sr. Carlos Fernando Lubow Neto de RG 5665280. Foi ressaltado pelo 

Pregoeiro, antes do início dos testes, que o rito dos trabalhos, serão realizados de acordo 

com o que preconiza o Edital, na mesma forma como fora realizado anteriormente. Dando 

sequência nos procedimentos iniciais, o pregoeiro deu a palavra para empresa IMPLANTA 

INFORMÁTICA LTDA, que passou a apresentar as especificações dos requisitos funcionais 

especificados na sequência dos requisitos do Termo de Referência do Edital. Às doze horas 

do presente dia, o pregoeiro fez um intervalo para almoço, e o retorno ocorreu as treze 

horas, situação em que foi reiniciado o teste de conformidade. Ato continuo, após 

encerramento da realização do teste de conformidade a Comissão Técnica se reuniu para 

deliberar sobre a avaliação do sistema, objeto do teste de conformidade. Na sequência o 

pregoeiro passou a palavra para a Comissão de Avaliação, onde a mesma informou que 

após deliberarem, a empresa ATENDEU aos requisitos funcionais citados no edital, cuja 

individualização da avaliação consta como anexo desta Ata.  O pregoeiro passou a palavra 

para  o Sr. Carlos Fernando Lubow Neto que, segundo a seu ver, não ficaram claros na 

apresentação, a saber: Item 5 do RECEBIMENTO (7.1), Item 12 do PATRIMONIO (7.2), 

Item 13 do PATRIMONIO (7.2),  item 11 do ALMOXARIFADO (7.3), item 13 do 

ALMOXARIFADO (7.3),  item 24 do ALMOXARIFADO (7.3),  item 35 do ALMOXARIFADO 

(7.3), item 4 do CENTRO DE CUSTOS(7.4), item 6 do TCU (7.5). Conforme item 9.9 do 



 

 
 

anexo I do Edital, a empresa IMPLANTA INFORMATICA LTDA teve nova oportunidade de 

refazer sua demonstração sobre os itens questionados. Destes, a Comissão de avaliação 

reconsiderou o item 12 do PATRIMONIO (7.2) como não atendido. Já os requisitos item 13 

do ALMOXARIFADO (7.3) e Item 13 do PATRIMONIO (7.2) já haviam sido identificados 

como não atendidos pela Comissão de Avaliação Técnica. Os demais itens, após segunda 

demonstração, foram comprovados seu atendimento. A empresa fiscal BRC SOLUÇÕES 

EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA discorda apenas o atendimento do 

item 24 do ALMOXARIFADO (7.3) e item 6 do TCU (7.5). Cabe ressaltar que os 

apontamentos levantados pela empresa fiscal, caso fossem atendidos, não reprovaria a 

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA pelo percentual mínimo exigido no edital, segundo a 

Comissão Técnica de Avaliação. A presente Ata foi lida e aprovada pelos presentes. Nada 

mais havendo a tratar, o ato foi encerrado as quinze horas e trinta minutos. 
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