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Pregão Eletrônico

450107.12018 .7909 .4953 .801162258

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

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00001/2018 
  

Às 09:01 horas do dia 04 de junho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 101/2017 de 22/11/2017, 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 0050-
001859/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada em sistema de análise estatística espacial desktop e web para realizar serviço de
atualização, manutenção corretiva e suporte corretivo pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias para a plataforma GIS-
Gestão da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal SSP/DF, conforme especificações,
condições e exigências do Termo de Referência que segue como Anexo I do 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: Manutenção - Planejamento de Serviços
Descrição Complementar: CContratação de empresa especializada em sistema de análise estatística espacial desktop e
web para realizar serviço de atualização, manutenção corretiva e suporte corretivo pelo período de 150 (cento e
cinquenta) dias para a plataforma GIS-Gestão da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Paz Social do Distrito
Federal SSP/DF, conforme especificações, condições e exigências do Termo de Referência que segue como Anexo I do
Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 116.462,5000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, pelo melhor lance de R$ 101.000,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - Manutenção - Planejamento de Serviços

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 Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.380.534/0001-41 NOTORIUN

TECNOLOGIA
EM SOFTWARE
LTDA

Sim Sim 1 R$ 115.000,0000 R$ 115.000,0000 30/05/2018
16:53:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de atualização, manutenção corretivo e suporte corretivo pelo
periodo de 150 dias da plataforma gisgestão de acordo com especificações do edital.

02.707.046/0001-70 INFOLOG
TECNOLOGIA
EM
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 116.000,0000 R$ 116.000,0000 30/05/2018
15:58:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de atualização, manutenção corretiva e suporte corretivo pelo
período de 150 (cento e cinquenta) dias para a plataforma GIS-Gestão da Secretaria de Estado da Segurança Pública
e Paz Social do Distrito Federal SSP/DF.

05.122.892/0001-17 T E S E -
TERCEIRIZACAO
DE SERVICOS
LTDA

Sim Não 1 R$ 161.558,5500 R$ 161.558,5500 30/05/2018
10:13:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em sistema de análise estatística
espacial desktop e web para realizar serviço de atualização, manutenção corretiva e suporte corretivo pelo período de
150 (cento e cinquenta) dias para a plataforma GIS-Gestão da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Paz
Social do Distrito Federal SSP/DF, conforme especificações, condições e exigências do Termo de Referência que segue
como Anexo I do Edital.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 161.558,5500 05.122.892/0001-17 04/06/2018 09:01:31:780
R$ 116.000,0000 02.707.046/0001-70 04/06/2018 09:01:31:780
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R$ 115.000,0000 04.380.534/0001-41 04/06/2018 09:01:31:780
R$ 114.500,0000 04.380.534/0001-41 04/06/2018 09:36:22:973
R$ 114.750,0000 02.707.046/0001-70 04/06/2018 09:36:28:297
R$ 110.000,0000 04.380.534/0001-41 04/06/2018 09:40:17:870
R$ 101.000,0000 04.380.534/0001-41 04/06/2018 10:01:35:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/06/2018
09:34:53 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

04/06/2018
09:39:05 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/06/2018 09:49:05.

Encerrado 04/06/2018
10:06:51 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/06/2018
10:12:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE
LTDA, CNPJ/CPF: 04.380.534/0001-41.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

04/06/2018
10:20:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOTORIUN TECNOLOGIA EM
SOFTWARE LTDA, CNPJ/CPF: 04.380.534/0001-41.

Aceite 04/06/2018
11:18:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA,
CNPJ/CPF: 04.380.534/0001-41, pelo melhor lance de R$ 101.000,0000.

Habilitado 04/06/2018
11:18:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE
LTDA - CNPJ/CPF: 04.380.534/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 04/06/2018
09:03:09

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 04/06/2018
09:03:23

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 01/2018-SSPDF.

Pregoeiro 04/06/2018
09:03:36

Atenção para alguns avisos que seguirão adiante:

Pregoeiro 04/06/2018
09:03:47

Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos
ITENS deverão enviar no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS corrigida com o preço

final, conforme itens 5.4.1 e 5.5, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “h” e “i”; juntamente
com a documentação de habilitação, conforme item 7.2. e seus subitens.

Pregoeiro 04/06/2018
09:04:00

Com relação a documentação de habilitação para o item 7.2.1, incs. I e II serão aceitas as
declarações já inseridas no sistema.

Pregoeiro 04/06/2018
09:04:17

Todas as licitantes devem se atentar com relação a documentação de habilitação exigida
nos itens 5.5, alínea “i” e 7.2.2, incs. I.1, I.2, I.3, I.4 e III:

Pregoeiro 04/06/2018
09:05:05

i) Declaração própria ou certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que comprove que a licitante

tem condições de adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços,
estabelecidas no art. 8º e seus incisos e alíneas, da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de

fevereiro de 2012. (Item 21 da Nota Técnica SEI-GDF nº 59/2018-SSP/GAB/AJL e Art. 8º
da Lei ...

Pregoeiro 04/06/2018
09:05:28

... Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012. (Item 21 da Nota Técnica SEI-GDF nº
59/2018-SSP/GAB/AJL e Art. 8º da Lei Distrital nº 4.770/2012).

Pregoeiro 04/06/2018
09:05:58

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado. Considerar-se-á compatível, a comprovação de ter a LICITANTE prestado, no

Brasil, serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte dos softwares,
compatíveis com este Edital ...

Pregoeiro 04/06/2018
09:06:11

... contendo no mínimo os seguintes serviços ou similares a estes:

Pregoeiro 04/06/2018
09:06:29

I.1. Desenvolvimento de sistemas baseados em soluções ESRI ArcGIS Server; I.2.
Desenvolvimento nas tecnologias JavaScript, CSS3 e HTML5; I.3. Instalação e

configuração da plataforma ESRI ArcGIS; I.4. Modelagem de banco de dados espacial.
Pregoeiro 04/06/2018

09:06:53
III – Termo de vistoria do local da prestação dos serviços, conforme modelo constante do

Anexo I ao Termo de Referência, ou Declaração de Ciência/Desistência de Vistoria,
conforme modelo constante do Anexo II ao Termo de Referência. A LICITANTE que julgar

necessário verificar a solução de segurança de rede e o local onde está instalada, será
facultada a realização de vistoria técnica prévia a ser agendada pelo e-mail

sgi@ssp.df.gov.br, ou ...
Pregoeiro 04/06/2018

09:07:15
... pelos telefones (61) 3441-8663 ou (61) 3441-8667, em até 03 (três) dias úteis antes

da data marcada para apresentação de proposta.
Pregoeiro 04/06/2018 A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do
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09:07:30 Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo
documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade, conforme item

7.6.
Pregoeiro 04/06/2018

09:07:44
Alerto a todos que a SSPDF é muito rigorosa na aplicação de penalidades, portanto, sugiro
que só prossigam no certame se realmente estiverem em condições de classificarem suas

propostas, serem habilitadas e estiverem em condições de entregarem os produtos de
acordo com as exigências do edital.

Pregoeiro 04/06/2018
09:07:57

SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
CORRIGIDA COM O PREÇO FINAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS

DOCUMENTOS NO ANEXO DO SISTEMA, CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O
SISTEMA ENVIAR A MENSAGEM CONVOCANDO A(S) EMPRESA(S) DETENTORA(S) DO

MENOR PREÇO.
Pregoeiro 04/06/2018

09:08:11
Se necessário, a convocada poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que

esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto para a solicitação, a
empresa deverá fazer contato no telefone: (61) 3441-8824 ou 3441-8814, solicitando a

este pregoeiro a abertura do chat.
Pregoeiro 04/06/2018

09:08:27
Por favor não enviem a proposta e documentação no e-mail, enviem no ANEXO DO

SISTEMA quando forem convocados.
Pregoeiro 04/06/2018

09:08:54
O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de

total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme item

5.2 do edital.
Pregoeiro 04/06/2018

09:09:08
Passarei à fase de análise inicial das propostas postadas no sistema, por favor queiram

aguardar e fiquem atentos às mensagens que serão postadas neste chat até o momento
em que a licitação esteja finalizada.

Pregoeiro 04/06/2018
09:10:01

Às 09:30 h prosseguiremos com o certame.

Pregoeiro 04/06/2018
09:34:40

Prosseguiremos com a fase de lances.

Pregoeiro 04/06/2018
09:35:41

O item já se encontra aberto aberto para lances, forneceu seus melhores lances desde já.

Pregoeiro 04/06/2018
09:38:40

Considerando que a pesquisa de preços foi atualizada, onde encontramos o preço de R$
101.407,55 para o item, solicito que as licitantes forneçam lances abaixo desse valor.

Sistema 04/06/2018
09:39:05

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:49 de 04/06/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 04/06/2018
09:39:39

O item já se encontra em aviso de iminência, por favor ofertem seus melhores lances
desde já.

Pregoeiro 04/06/2018
10:01:19

Por favor enviem lances abaixo de R$ 101.407,55.

Sistema 04/06/2018
10:09:42

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 04/06/2018

10:11:48
Para NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Empresa NOTORIUN TECNOLOGIA

EM SOFTWARE LTDA os senhores se encontram detentores do menor preço para o item 1.
Pregoeiro 04/06/2018

10:12:11
Para NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - Convoco a empresa NOTORIUN
TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA para enviar no anexo do sistema a PROPOSTA DE
PREÇOS corrigida com o preço final e a documentação de habilitação, conforme já

orientado neste chat.
Sistema 04/06/2018

10:12:18
Senhor fornecedor NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, CNPJ/CPF:

04.380.534/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
04.380.534/0001-

41
04/06/2018
10:13:07

ok, iremos enviar

Sistema 04/06/2018
10:20:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, CNPJ/CPF:
04.380.534/0001-41, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/06/2018
10:56:51

A empresa Notoriun enviou a documentação no prazo, a mesma será analisada pelo setor
demandante, por favor queiram aguardar.

Pregoeiro 04/06/2018
11:17:38

A empresa NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA apresentou a proposta e a
documentação de habilitação de acordo com o edital para o item 1, estando, portanto, a

proposta CLASSIFICADA e a empresa HABILITADA no certame.
Pregoeiro 04/06/2018

11:17:51
Sendo assim, declaro a mesma provisoriamente vencedora do item 1 com o preço total de

R$ 101.000,00.
Pregoeiro 04/06/2018

11:18:04
Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE,
alertando que o juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme
previsão legal e ainda, conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU,

sendo aceitas somente as intenções que apresentarem motivação legal.
Sistema 04/06/2018

11:18:31
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 04/06/2018

11:18:55
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/06/2018 às

11:40:00.
Pregoeiro 04/06/2018

11:51:01
Considerando que não houve registro de intenção de recurso, declaro a empresa

NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, vencedora do item 1 com o preço total de
R$ 101.000,00 e adjudico o item à mesma.

Pregoeiro 04/06/2018
11:51:14

Não será necessário o envio dos documentos originais, visto que os documentos já
inseridos no anexo do sistema Comprasnet serão juntados ao processo no SEI-GDF.
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Pregoeiro 04/06/2018
11:51:24

Está encerrada a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/06/2018 11:18:31 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

04/06/2018 11:18:55 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/06/2018 às 11:40:00.

 
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 11:51 horas do dia 04 de junho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 

 Pregoeiro Oficial

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO

 Equipe de Apoio
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