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Instrução nº 048/2020
TC nº 014.601/2020-6
Assunto: Pregão Eletrônico 049/2020 – Demonstração de Serviço

Parecer da Diretoria de Pagamento de Pessoal
Cuidam os autos de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para
fornecimento de solução web para gerenciamento, controle e automatização das operações de
consignação no âmbito da folha de pagamento do TCU.
Esta Diretoria de Pagamento de Pessoal informa que, nos dias 8 e 9 de outubro de 2020, das
8 às 20h, foi realizada a demonstração de serviço pela empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A,
que cumpriu com o estabelecido no item 64 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n. 049/2020,
que estabelecia o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da entrega dos arquivos a serem usados
para a demonstração do serviço.
O procedimento foi realizado de forma totalmente online, em duas etapas, por chamada em
vídeo no Microsoft TEAMS. A primeira etapa teve início às 16 horas do dia 8 de outubro, a pedido
da empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A, e se estendeu até às 19:20 do mesmo dia. A segunda
etapa se iniciou no dia seguinte, às 8 horas da manhã e se estendeu por mais duas horas de duração.
Todo o procedimento foi gravado e acompanhado ao vivo por representantes de outras empresas
participantes do certame.
A empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A proveu a carga dos arquivos encaminhados
em sua base de dados, bem como executou os testes para perfil de administrador, de servidor e de
entidade consignatária, atendendo de forma satisfatória aos testes previstos no Anexo III do Edital.
Por fim, esta Diretoria de Pagamento de Pessoal constata que a empresa NEOCONSIG
TECNOLOGIA S/A atendeu plenamente às exigências funcionais e técnicas previstas no Edital de
Pregão Eletrônico 049/2020.
Brasília, 13 de outubro de 2020.
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