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450107.262012.5436.5125.7313770134.674

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00026/2012 
  

Às 08:00 horas do dia 13 de março de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria 75/2012 de 16/08/2012, 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 050.000.698/2012, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 00026/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução corporativa para prover comunicação segura da rede de
dados, aplicando uma política de segurança de controle de informações, controlando tráfego de dados entre redes, impedindo a transmissão
ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados, proporcionando confiabilidade às informações e aos sistemas da SSPDF, conforme
condições e especificações constantes dos Anexos deste Edital.. 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
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Solução de TI composta de 2 appliance de firewall tipo 1, 10 appliance de firewall tipo 2, 1 hardware de
gerenciamento centralizado e 1 gerenciador de logs.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 960.691,3500 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: NCT INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 930.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - FIREWALL

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP

Declaração
7174 Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.017.428/0001-35 NCT

INFORMATICA
LTDA

Não Não Nenhuma 1 R$ 960.691,3500 R$ 960.691,3500 12/03/2013
20:02:55

Marca: FortiGate 
 Fabricante: FORTINET 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de solução Corporativa composta de firewalls do tipo 1 e 2 modelos FortiGate,
controlador centralizado modelo FortiManager e armazenador de logs FortiAnalyzer, para prover comunicação segura da rede de
dados, aplicando uma política de segurança de controle de informações, controlando tráfego de dados entre redes, impedindo a
transmissão ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados, proporcionando confiabilidade às informações e aos sistemas da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes dos Anexos deste Edital.

10.647.012/0001-66 FAST
SECURITY
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
LTDA - ME

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 8.000.000,0000 R$ 8.000.000,0000 21/02/2013
14:35:05

Marca: SonicWall 
 Fabricante: SonicWall 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de TI composta de 2 appliance de firewall tipo 1, 10 appliance de firewall tipo
2, 1 hardware de gerenciamento centralizado e 1 gerenciador de logs. (Colocar descrição completa da solução).

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 960.691,3500 03.017.428/0001-35 13/03/2013 08:00:53:997

R$ 8.000.000,0000 10.647.012/0001-66 13/03/2013 08:00:54:010
R$ 960.600,0000 03.017.428/0001-35 13/03/2013 09:09:46:600
R$ 930.000,0000 03.017.428/0001-35 13/03/2013 09:12:07:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 13/03/2013
08:32:09 Item aberto.
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Iminência de Encerramento 13/03/2013
08:43:07

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/03/2013 08:53:07.

Encerrado 13/03/2013
09:21:10 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/03/2013
09:39:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor NCT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
03.017.428/0001-35.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

13/03/2013
10:37:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCT INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 03.017.428/0001-35.

Aceite 13/03/2013
10:54:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NCT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
03.017.428/0001-35, pelo melhor lance de R$ 930.000,0000.

Habilitado 13/03/2013
10:56:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NCT INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF:
03.017.428/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 13/03/2013
08:05:42

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 13/03/2013
08:06:14

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 26/2012-SSPDF.

Pregoeiro 13/03/2013
08:06:28

Passarei para fase de análise inicial das propostas postadas no sistema.

Pregoeiro 13/03/2013
08:08:22

Solicito a todos que aguardem até as 08:30h, quando darei início a fase de lances para as empresas
que tiverem suas propostas classificadas inicialmente.

Pregoeiro 13/03/2013
08:30:45

Senhores licitantes em alguns instantes abrirei a fase de lances para as empresas classificadas
inicialmente.

Pregoeiro 13/03/2013
08:32:50

Está aberta a fase de lances.

Pregoeiro 13/03/2013
08:35:04

Senhores licitantes ofertem melhores lances desde já.

Pregoeiro 13/03/2013
08:41:40

Senhores licitantes em alguns minutos concederei o tempo de iminência. Ofertem melhores lances
desde já.

Sistema 13/03/2013
08:43:07

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:53 de 13/03/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 13/03/2013
08:44:35

Senhores licitantes foi concedido o tempo de iminência. Ao término do tempo de iminência será
iniciado o encerramento aleatório do item. Portanto, enviem melhores lances desde já.

Pregoeiro 13/03/2013
08:47:49

Senhores licitantes, não confiem no encerramento aleatório ofertem suas melhores propostas neste
momento.

Pregoeiro 13/03/2013
08:57:17

Senhores licitantes está aberto o encerramento aleatório, apresentem suas melhores propostas, pois
a qualquer instante será encerrada a fase de lances.

Pregoeiro 13/03/2013
09:02:57

Ofertem suas melhores propostas.

Pregoeiro 13/03/2013
09:05:23

SENHORES LICITANTES NÃO CONFIEM NO ENCERRAMENTO ALEATÓRIO ENVIEM SEUS MELHORES
LANCES DESDE JÁ.

Pregoeiro 13/03/2013
09:08:51

Senhores ofertem melhores lances.

Pregoeiro 13/03/2013
09:11:44

Senhores continuem ofertando melhores proposta para esta Administração.

Pregoeiro 13/03/2013
09:13:53

Senhores não confiem no encerramento aleatório, não percam a oportunidade de ofertarem o menor
preço para o certame.

Pregoeiro 13/03/2013
09:16:17

Continuem ofertando seus melhores lances.

Sistema 13/03/2013
09:21:33

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 13/03/2013
09:25:11

Para NCT INFORMATICA LTDA - Empresa NCT INFORMATICA LTDA sua proposta encontra-se
provisoriamente como detentora da de menor preço. Pergunto: 1) Sua proposta atende a todas as
condições, especificações e exigências do edital? 2) Qual o menor preço que os senhores podem

ofertar?
Pregoeiro 13/03/2013

09:31:00
Para NCT INFORMATICA LTDA - Empresa NCT INFORMATICA LTDA pergunto novamente: 1) Sua

proposta atende a todas as condições, especificações e exigências do edital? 2) Qual o menor preço
que os senhores podem ofertar?

03.017.428/0001-35 13/03/2013
09:33:26

Sr. Pregoeiro, 1)Informamos que atendemos a todos os itens do Edital, conforme estabelecido;
2)Durante a sessão do pregão ofertamos nosso melhor lance, portanto nosso lance final é de R$

930.000,00.
Pregoeiro 13/03/2013

09:37:10
Para NCT INFORMATICA LTDA - Solicito que os senhores enviem a documentação de que trata o
item 7.1 do edital, atentando que como são cadastrados no SICAF envie apenas a documentação

informada no item 7.4. O envio pode ser por fax: 61 -33732810 ou no anexo do sistema
comprasnet.

Sistema 13/03/2013
09:39:21

Senhor fornecedor NCT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.017.428/0001-35, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 13/03/2013
09:49:50

Para NCT INFORMATICA LTDA - Os demais documentos que não se enquadrarem no item 7.4
também podem ser enviados via fax: 61 -33732810 ou no anexo do sistema comprasnet.

Pregoeiro 13/03/2013
09:59:35

Considerando que o site da secretaria de fazenda do GDF não se encontra disponível para emissão
da certidão de que trata o item 7.5 concedo o prazo que for necessário para a regularização do fato,
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nos termos do item 13.4 do edital, para que a empresa NCT envie sua documentação no anexo do
sistema ou via fax.

Sistema 13/03/2013
10:37:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.017.428/0001-35, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 13/03/2013
10:44:19

A empresa NCT encaminhou sua documentação. A mesma encontra-se em análise.

Pregoeiro 13/03/2013
10:56:04

A empresa NCT apresentou a documentação de acordo com o edital.

Sistema 13/03/2013
10:56:38

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 13/03/2013
10:57:09

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/03/2013 às 11:20:00.

Pregoeiro 13/03/2013
11:29:50

Visto não haver manifestação de intenção de recurso, declaro a empresa NCT Informática Ltda,
provisoriamente, vencedora do certame, com o valor total de R$ 930.000,00. A empresa somente

será declarada vencedora do certame e o objeto será lhe adjudicado após o recebimento dos
originais dos documentos de habilitação e proposta de preços.

Pregoeiro 13/03/2013
11:31:56

Para NCT INFORMATICA LTDA - Convoco a empresa NCT a protocolar junto a SSPDF os documentos
originais, conforme item 5.5 do edital. Solicito que tal documentação seja entregue em mãos na CPL

da SSPDF, sala 109 do edifício sede da SSPDF, de acordo com o endereço citado no item 5.5 do
edital.

Pregoeiro 13/03/2013
15:16:53

Visto a entrega da documentação original no prazo legal, declaro a empresa NCT Informática Ltda
vencedora do certame e adjudico o objeto à referida empresa, com o valor total de R$ 930.000,00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 13/03/2013 10:56:38 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de Prazo 13/03/2013 10:57:09 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/03/2013 às 11:20:00.

 
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 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a
declarar, foi encerrada a sessão às 15:17 horas do dia 13 de março de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 

 Pregoeiro Oficial

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO

 Equipe de Apoio

 
MARIA DA PENHA DE MEDEIROS ALVES

 Equipe de Apoio

 

 

 
 

Voltar   
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