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450107.262013.7098.4825.9780488900.700

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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00026/2013 

Às 08:02 horas do dia 25 de outubro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 80/2013 de 16/08/2013, 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 050.000.841/2012,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sistema
de simulação de condução de veículo terrestre de emergência, semelhante às viaturas das Instituições de segurança pública do
Distrito Federal, integrado por cabine, estação do instrutor, hardwares, softwares, acessórios e com simulação de condições de
emprego em terreno variado, conforme especificações do Termo de Referência.. 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: SIMULADORES DE VEICULOS
Descrição Complementar: Sistema de simulação de condução de veículo terrestre de emergência, semelhante às viaturas
das Instituições de segurança pública do Distrito Federal, integrado por cabine, estação do instrutor, hardwares, softwares,
acessórios e com simulação de condições de emprego em terreno variado, conforme especificações do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 468.591,8300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME, pelo melhor lance de R$
442.400,0000 .

Histórico
Item: 1 - SIMULADORES DE VEICULOS

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
10.506.271/0001-77 EBTS- EMPRESA

BRASILEIRA DE
TREINAMENTO E
SIMULACAO
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 468.000,0000 R$ 468.000,0000 24/10/2013
14:46:22

Marca: EBTS - MODELO J4 
Fabricante: EBTS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO O sistema consta de uma
cabine de veículo tipo furgão, que representa fisicamente com fidelidade a posição do condutor de uma viatura,
ressalta-se, o que viabiliza o aprendizado em face da utilização de modelo comum entre as Instituições, possuindo os
seguintes comandos: -Com caixa de cambio -Direção -Freios -Freio de mão -Embreagem -Marchas à frente (1 – 5),
neutro e marcha ré -Acelerador -Comutador de acendimento dos faróis, de luzes de lanterna, de farol baixa e alta -
Volante, buzina e Chaves de setas -Banco regulável do motorista -Sirene -Luzes de emergência; -Painel com todos os
instrumentos originais do veiculo -Retrovisores (espelhos) reguláveis -Bancos do motorista e passageiro -Cinto de
segurança -Portas laterais de acesso -Interfone de comunicação entre instrutor e aluno -Comutador direcional (seta à
esquerda e a direita) -Sonorização -Micro câmera day night e monitor de 20” cabeado para a estação do instrutor -A
cabine é montada sobre rodas para permitir o seu deslocamento e possui um sistema de bloqueio das rodas para o
emprego -Todos os comandos do veículo são conectados à simulação. -O simulador conterá externamente à cabine
três telas de projeção medindo cada uma 3000x1950mm, na cor branca, de modo a formar o cenário externo da
simulação projetado por 3 projetores com a seguinte especificação: -Resolução XGA (1024 x 768) -Saída de luz
branca 2.200 Lumens -Saída de Cor 2.200 lumens -4.000 horas de filtro híbrido -Funcionar em 110 volts e 220 volts -
Console do instrutor instalado no compartimento de carga do veículo, conforme croqui anexo, contendo todo o
hardware, software e mobiliário necessário ao seu pleno funcionamento: -Rack para instalação da CPU -CPU
compatível para executar o software de simulação -Vídeo LCD 19’ -Monitor colorido para monitoramento da câmera
da cabine -Impressora jato de tinta para impressão dos relatórios de treinamento -Nobreak para proteção do
hardware, com duração de 1h -Cadeira giratória -Mesa em MDF Requisitos de software – O sistema deve possui um
sistema de software com as seguintes capacidades: -O sistema virá no momento da entrega, com os respectivos
documentos que comprovem as características técnicas do tipo veículo. -Representa na tela as reações do ambiente
aos comandos do motorista, deslocamento, mudança de direção e parada. -Representa, visualmente, de forma
simulada as reações do veículo aos comandos do motorista, ao tipo de terreno e as condições meteorológicas. -
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Apresenta exames simulados semelhantes aos aplicados pelo DETRAN. -Simula a condução em trânsito urbano,
inclusive com sinalização e ação de pedestres, veículos motorizados e veículos não motorizados, interagindo no
mesmo ambiente de simulação -Simula a condução em rodovias asfaltadas e não asfaltadas -Simula a condução sob
condições adversas de meteorologia e de luminosidade -Simula a condução em terreno variado, lama, terra, areia,
grama, bosques, subidas íngremes, degraus, fosso e passagem de curso d`água com diversos níveis até o limite do
vau da viatura. As condições do terreno devem poder ser modificadas pelo instrutor durante a operação do simulador
-Simula a condução com perda de aderência em terrenos com lama e fina camada de água -Simula a condução em
rodovias de mão dupla e duplicadas -Simula a condução no pátio dos Centros de Manutenção das Instituições de
Segurança Pública do DF (PMDF, CBMDF e PCDF) -Permite que o instrutor, com console independente do instruendo,
possa alterar as condições do treinamento. -Possui sistema de ajuda ao instrutor integrado ao software. -é capaz de
adicionar novos cenários para treinamento, pelo próprio usuário. -Será realizado curso de 20 (vinte) horas/aula para
uma turma de 20 (vinte) alunos, curso na semana seguinte a entrega do equipamento, ou em data posterior
mediante interesse público declarado pelo executor do contrato -O curso será em Brasília - DF, em instalações cedidas
pela CONTRATANTE. - A EBTS arcará com os custos inerentes aos instrutores e material didático necessário ao curso.
Declaramos ainda que atenderemos todos requisitos constantes do item 3 do edital. Requisitos de Instalação: -Sala
medindo, no mínimo, 6mX8m e pé direito de 6m -Instalação elétrica duplamente aterrada -Sala refrigerada com ar-
condicionado de no mínimo 42.000 BTU

11.056.957/0001-76 SIMBRA
SIMULADORES
BRASIL LTDA

Não Não 1 R$ 468.591,8300 R$ 468.591,8300 24/10/2013
15:04:49

Marca: SIMBRA 
Fabricante: SIMBRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE DE
EMERGÊNCIA, (conforme especificação técnica do subitem 3.2 do item 3 do Termo de Referência, anexo I, do edital).
Marca - SIMBRA Modelo - Simulador para Treinamento de motorista de veiculo terrestre de emergência. Prazo de
validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega.Prazo de entrega não superior a 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da disponibilização da sala onde será instalado o produto, o que ocorrerá
após a retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho;Especificação técnica do sistema de simulação de
condução de veículo terrestre de emergência - Requisitos mínimos: O sistema será composto de Hardware e de
Software que permitam simular a ação de conduzir uma viatura de emergência, semelhante às viaturas das
Instituições de segurança pública do Distrito Federal em condições de emprego em terreno e situações variadas, que
envolvam risco, consumo de combustível, desgaste de itens, postura, habilidades, manobras, prevenção de acidentes,
entre outros. Com supervisão e gerência do treinamento por parte de um instrutor;Requisitos da cabine – O sistema
deve constar de uma cabine de veículo tipo furgão, que representa fisicamente com fidelidade a posição do condutor
de uma viatura, ressalta-se, que a escolha se deu em virtude de tratar-se de veiculo que compõem a frota dos
segmentos da Segurança Pública do DF, o que viabiliza o aprendizado em face da utilização de modelo comum entre
as Instituições, devendo possuir, no mínimo, os seguintes comandos: Com caixa de cambio; Direção; Freios; Freio de
mão; Embreagem; Marchas à frente (1 – 5), neutro e marcha ré; Acelerador; Comutador de acendimento dos faróis,
de luzes de lanterna, de farol baixa e alta; Volante, buzina e Chaves de setas; Banco regulável do
motorista;Sirene;Luzes de emergência; Retrovisores (espelhos) reguláveis; Bancos do motorista e passageiro; Cinto
de segurança; Portas laterais de acesso; Interfone de comunicação entre instrutor e aluno; Comutador direcional
(seta à esquerda e a direita); Sonorização; Micro câmera day night e monitor de 20” cabeado para a estação do
instrutor. A cabine deve ser montada sobre rodas para permitir o seu deslocamento e possuir um sistema de bloqueio
das rodas para o emprego. Todos os comandos do veículo deverão estar conectados à simulação. O simulador conterá
externamente à cabine três telas de projeção medindo cada uma 3000x1950mm, na cor branca, de modo a formar o
cenário externo da simulação projetado por 3 projetores com a seguinte especificação: Resolução XGA (1024 x 768).
Saída de luz branca 2.200 Lumens. Saída de Cor 2.200 lumens.4.000 horas de filtro híbrido.Funcionar em 110 volts e
220 volts. Console do instrutor instalado no compartimento de carga do veículo, conforme croqui anexo, contendo
todo o hardware, software e mobiliário necessário ao seu pleno funcionamento: Rack para instalação da CPU; CPU
compatível para executar o software de simulação; Vídeo LCD 19’; 3.2.2.25.4. Monitor colorido para monitoramento
da câmera da cabine; Impressora jato de tinta para impressão dos relatórios de treinamento; Nobreak para proteção
do hardware, com duranção de 1h no mínimo; Cadeira giratória; 3.2.2.25.8. Mesa em MDF. Requisitos de software –
O sistema deve possuir um sistema de software com as seguintes capacidades: O sistema deverá vir no momento da
entrega, com os respectivos documentos que comprovem as características técnicas do tipo veículo. Representar na
tela as reações do ambiente aos comandos do motorista, deslocamento, mudança de direção e parada.Representar,
visualmente, de forma simulada as reações do veículo aos comandos do motorista, ao tipo de terreno e as condições
meteorológicas. Simular a condução em trânsito urbano, inclusive com sinalização e ação de pedestres, veículos
motorizados e veículos não motorizados, interagindo no mesmo ambiente de simulação. Simular a condução em
rodovias asfaltadas e não asfaltadas. Simular a condução sob condições adversas de meteorologia e de luminosidade.
Simular a condução em terreno variado, lama, terra, areia, grama, bosques, subidas íngremes, degraus, fosso e
passagem de curso d`água com diversos níveis até o limite do vau da viatura. As condições do terreno devem poder
ser modificadas pelo instrutor durante a operação do simulador. Simular a condução com perda de aderência em
terrenos com lama e fina camada de água. Simular a condução em rodovias de mão dupla e duplicadas. Simular a
condução no pátio dos Centros de Manutenção das Instituições de Segurança Pública do DF (PMDF, CBMDF e PCDF).
Permitir que o instrutor, com console independente do instruendo, possa alterar as condições do treinamento. Possuir
sistema de ajuda ao instrutor integrado ao software. Ser capaz de adicionar novos cenários para treinamento, pelo
próprio usuário.Demais especificações conforme edital e seus anexos.

04.237.176/0001-12 PRODOTTI
DISTRIBUIDORA
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 680.000,0000 R$ 680.000,0000 24/10/2013
17:19:19

Marca: k2 
Fabricante: k2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE DE
EMERGÊNCIA Com caixa de cambio; 3.2.2.2. Direção; 3.2.2.3. Freios; 3.2.2.4. Freio de mão; 3.2.2.5. Embreagem;
3.2.2.6. Marchas à frente (1 – 5), neutro e marcha ré; 3.2.2.7. Acelerador; 3.2.2.8. Comutador de acendimento dos
faróis, de luzes de lanterna, de farol baixa e alta; 3.2.2.9. Volante, buzina e Chaves de setas; 3.2.2.10. Banco
regulável do motorista; 3.2.2.11. Sirene; 3.2.2.12. Luzes de emergência 3.2.2.13. Painel com todos os instrumentos
originais do veiculo; 3.2.2.14. Retrovisores (espelhos) reguláveis; 3.2.2.15. Bancos do motorista e passageiro;
3.2.2.16. Cinto de segurança; 3.2.2.17. Portas laterais de acesso; 3.2.2.18. Interfone de comunicação entre instrutor
e aluno; 3.2.2.19. Comutador direcional (seta à esquerda e a direita); 3.2.2.20. Sonorização; 3.2.2.21. Micro câmera
day night e monitor de 20” cabeado para a estação do instrutor. 3.2.2.22. A cabine deve ser montada sobre rodas
para permitir o seu deslocamento e possuir um sistema de bloqueio das rodas para o emprego. 3.2.2.23. Todos os
comandos do veículo deverão estar conectados à simulação. 3.2.2.24. O simulador conterá externamente à cabine
três telas de projeção medindo cada uma 3000x1950mm, na cor branca, de modo a formar o cenário externo da
simulação projetado por 3 projetores com a seguinte especificação: 3.2.2.24.1. Resolução XGA (1024 x 768),
3.2.2.24.2. Saída de luz branca 2.200 Lumens, 3.2.2.24.3. Saída de Cor 2.200 lumens, 3.2.2.24.4. 4.000 horas de
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filtro híbrido, 3.2.2.24.5. Funcionar em 110 volts e 220 volts. 3.2.2.25. Console do instrutor instalado no
compartimento de carga do veículo, conforme croqui anexo, contendo todo o hardware, software e mobiliário
necessário ao seu pleno funcionamento: 3.2.2.25.1. Rack para instalação da CPU; 3.2.2.25.2. CPU compatível para
executar o software de simulação; 3.2.2.25.3. Vídeo LCD 19’; 3.2.2.25.4. Monitor colorido para monitoramento da
câmera da cabine; 3.2.2.25.5. Impressora jato de tinta para impressão dos relatórios de treinamento; 3.2.2.25.6.
Nobreak para proteção do hardware, com duranção de 1h no mínimo; 3.2.2.25.7. Cadeira giratória;

17.910.485/0001-53 GARRA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 1 R$ 980.000,0000 R$ 980.000,0000 25/10/2013
07:58:33

Marca: SYSTEMS 
Fabricante: SYSTEMS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE DE
EMERGÊNCIA, conforme especificação técnica constante do ítem 3 deste Termo.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 680.000,0000 04.237.176/0001-12 25/10/2013 08:02:16:630
R$ 468.591,8300 11.056.957/0001-76 25/10/2013 08:02:16:630
R$ 468.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 08:02:16:630
R$ 980.000,0000 17.910.485/0001-53 25/10/2013 08:02:16:640
R$ 467.999,9900 04.237.176/0001-12 25/10/2013 08:35:21:763
R$ 465.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 08:36:16:093
R$ 464.999,9900 04.237.176/0001-12 25/10/2013 08:40:46:023
R$ 463.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 08:41:31:520
R$ 462.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 08:52:11:223
R$ 461.900,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 08:53:59:527
R$ 460.000,0000 04.237.176/0001-12 25/10/2013 08:54:03:510
R$ 464.352,8400 11.056.957/0001-76 25/10/2013 08:54:50:243
R$ 459.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 08:55:11:170
R$ 458.900,0000 11.056.957/0001-76 25/10/2013 08:59:27:643
R$ 455.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 09:00:20:657
R$ 458.980,0000 04.237.176/0001-12 25/10/2013 09:00:23:900
R$ 454.900,0000 11.056.957/0001-76 25/10/2013 09:00:28:630
R$ 454.950,0000 04.237.176/0001-12 25/10/2013 09:00:53:293
R$ 452.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 09:01:28:570
R$ 454.352,8400 11.056.957/0001-76 25/10/2013 09:01:36:890
R$ 451.900,0000 11.056.957/0001-76 25/10/2013 09:04:06:957
R$ 449.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 09:04:36:147
R$ 448.500,0000 11.056.957/0001-76 25/10/2013 09:07:12:360
R$ 447.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 09:07:43:293
R$ 446.900,0000 11.056.957/0001-76 25/10/2013 09:08:39:370
R$ 445.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 09:08:49:517
R$ 444.500,0000 11.056.957/0001-76 25/10/2013 09:10:40:503
R$ 443.000,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 09:10:56:617
R$ 442.400,0000 10.506.271/0001-77 25/10/2013 09:16:51:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/10/2013
08:32:34 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

25/10/2013
08:49:54 Batida iminente. Data/hora iminência: 25/10/2013 08:59:54.

Encerrado 25/10/2013
09:29:52 Item encerrado

Aceite 25/10/2013
09:47:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E
SIMULACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.506.271/0001-77, pelo melhor lance de R$ 442.400,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/10/2013
09:47:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E
SIMULACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.506.271/0001-77.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/10/2013
10:27:19

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EBTS- EMPRESA
BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.506.271/0001-77.

Habilitado 25/10/2013 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E
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10:27:34 SIMULACAO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.506.271/0001-77

Registro
Intenção de
Recurso

25/10/2013
10:30:13

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SIMBRA SIMULADORES BRASIL LTDA CNPJ/CPF:
11056957000176. Motivo: CONFORME PAGINA 18 DO MANUAL DO PREGOEIRO - PREGAO
ELETRONICO, DISPONIVEL NO COMPRASNET, ITEM 3.7.2 ETAPA DE LANCES: • Durante a Sessão
Pública, os licitantes são informados, em tempo real

Intenção de
Recurso
Recusada

25/10/2013
11:12:55

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SIMBRA SIMULADORES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
11056957000176. Motivo: Em nenhum momento observo na proposta da empresa detentora do
menor preço a afirmação de que o termo EBTS se refere a qualquer empresa. Pelo contrário observo
que tal termo foi citado como marca na proposta postada. Por outro lado cabe frisar que o sigilo das
propostas foram mantidos, pois os lances não identificam a empresa que os postou nem para
Pregoeiro nem para as demais empresas participantes do certame. desta forma, entendo que foi
preservado o princípio da impessoalidade.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

11.056.957/0001-76 25/10/2013 10:30 25/10/2013 11:12 Recusado
Motivo Intenção:CONFORME PAGINA 18 DO MANUAL DO PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO,
DISPONIVEL NO COMPRASNET, ITEM 3.7.2 ETAPA DE LANCES: • Durante a Sessão Pública, os licitantes são
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; A
EMPRESA ARREMATANTE SE IDENTIFICOU QUANDO DO CADASTRAMENTO DE SUA PROPOSTA., ASSIM
TODOS OS PARTICIPANTES FICARAM SABENDO QUE A PROPOSTA ERA DA EMPRESA EBTS, FERINDO O
PRINCIPIO DA IMPESSOALIDADE
Motivo Aceite ou Recusa:Em nenhum momento observo na proposta da empresa detentora do menor
preço a afirmação de que o termo EBTS se refere a qualquer empresa. Pelo contrário observo que tal termo
foi citado como marca na proposta postada. Por outro lado cabe frisar que o sigilo das propostas foram
mantidos, pois os lances não identificam a empresa que os postou nem para Pregoeiro nem para as demais
empresas participantes do certame. desta forma, entendo que foi preservado o princípio da impessoalidade.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 25/10/2013
08:02:31

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 25/10/2013
08:02:57

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 26/2013-SSPDF

Pregoeiro 25/10/2013
08:03:16

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

Pregoeiro 25/10/2013
08:04:13

Por favor, queiram aguardar até às 08:30h quando teremos o início da fase de lances para
as empresas que tiverem suas propostas classificadas inicialmente.

Pregoeiro 25/10/2013
08:32:13

Passarei para a fase de lances.

Pregoeiro 25/10/2013
08:33:56

Senhores o item já se encontra aberto para lances, por favor ofertem seus melhores
lances desde já.

Pregoeiro 25/10/2013
08:36:55

Senhores ofertem melhores lances desde já.

Pregoeiro 25/10/2013
08:37:39

Continuem ofertando melhores lances para os item.

Pregoeiro 25/10/2013
08:48:58

Em alguns minutos estarei abrindo o tempo de iminência, por favor ofertem lances desde
já.

Sistema 25/10/2013
08:49:54

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:59 de 25/10/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 25/10/2013
08:50:32

O item já se encontra em iminência, ofertem seus melhores lances desde já.

Pregoeiro 25/10/2013
08:52:11

Senhores ofertem melhores lances desde já, não confiem no encerramento aleatório.

Pregoeiro 25/10/2013
08:53:37

Não percam a oportunidade de vencerem o item, ofereçam descontos substanciais.

Pregoeiro 25/10/2013
08:55:21

Em alguns instantes o item entrará no encerramento aleatório, ofertem melhores lances
desde já.

Pregoeiro 25/10/2013
08:57:38

Ofertem melhores lances.

Pregoeiro 25/10/2013
09:00:59

O item já se encontra no encerramento aleatório, não percam a oportunidade de vencê-lo,
ofertem suas melhores propostas agora.

Pregoeiro 25/10/2013
09:20:16

Ofertem melhores lances.

Sistema 25/10/2013
09:30:10

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 25/10/2013

09:38:58
Senhores licitantes convoco a todos a acompanharem as mensagens postadas no chat

para o desenvolvimento das demais fases.
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Pregoeiro 25/10/2013
09:40:59

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - EBTS-
EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME os senhores se

encontram detentores da proposta de menor preço: Pergunto: O produto ofertado atende
a todas as exigências do edital? Qual o menor preço que os senhores podem ofertar para o

item?
10.506.271/0001-

77
25/10/2013
09:43:25

Declaro que o produto atende a todos as exigencias do Edital. Porem o nosso está no
limite da viabilidade econômica.

10.506.271/0001-
77

25/10/2013
09:44:17

digo... Porém o nosso preço está no limite da viabilidade econômica.

Pregoeiro 25/10/2013
09:47:12

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - Ok,
convoco a empresa EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA -
ME a apresentar a documentação de habilitação, conforme item 7.2.1 do edital, incisos I,

II, III, IV e V; a serem enviados no anexo do sistema ou no email:
licitacoes@ssp.df.gov.br

Sistema 25/10/2013
09:47:43

Senhor fornecedor EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA -
ME, CNPJ/CPF: 10.506.271/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

10.506.271/0001-
77

25/10/2013
09:49:04

Estamos enviando por e-mail, tem alguma limitação de tamanho de arquivo e de quanto
tempo disponho para enviar?

10.506.271/0001-
77

25/10/2013
09:51:54

anexo referente ao item 1, é a proposta de preços?

Pregoeiro 25/10/2013
09:56:35

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - Não há
tempo, mas solicito brevidade. Os senhores precisam me enviar 1) Declaração da

superveniência de fato impeditivo (somente se houver algum fato); 2) Declaração de que
não utiliza menor; 3) Atestado de Capacidade Técnica; 4) CND do GDF, disponível em

www.fazenda.df.gov.br; 5) CNDT e a 6) proposta.
10.506.271/0001-

77
25/10/2013
09:57:51

estamos enviando para o seu e-mail com a maior brevidade.

Pregoeiro 25/10/2013
09:58:12

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - Acredito
que não tenha limitação de tamanho do arquivo, entretanto os senhores podem

encaminhar quantos emails forem necessários para apresentarem toda a documentação.
10.506.271/0001-

77
25/10/2013
09:59:48

Obrigado

10.506.271/0001-
77

25/10/2013
10:08:43

Já foram enviados os documentos.

10.506.271/0001-
77

25/10/2013
10:11:34

Pode confirmar o recebimento?

Pregoeiro 25/10/2013
10:22:52

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - Ok
recebido a documentação está em análise, por favor queira aguardar.

Pregoeiro 25/10/2013
10:26:36

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - A
empresa apresentou a documentação de acordo com o edital, declaro a mesma

provisoriamente vencedora do certame e convoco as demais a apresentarem intenção de
recurso, motivadamente.

Pregoeiro 25/10/2013
10:27:00

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - Por favor
aguardem novas mensagens que serão encaminhadas neste chat.

Sistema 25/10/2013
10:27:19

Senhor fornecedor EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA -
ME, CNPJ/CPF: 10.506.271/0001-77, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi

encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 25/10/2013

10:27:34
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 25/10/2013

10:28:02
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2013 às

10:49:00.
Pregoeiro 25/10/2013

11:19:06
Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - Convoco
a empresa EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME a
protocolar a documentação original no prazo legal, conforme itens 5.5 e 6.22 do edital.
End: Setor de Administração Municipal - SAM; Conjunto "A", Bloco "A", Edifício Sede da

Secretaria de Segurança Pública do DF, 1º Andar, Sala 109. CEP: 70.620-000.
Pregoeiro 25/10/2013

11:19:44
Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - A

adjudicação do objeto e a homologação do certame ficarão condicionados a entrega da
documentação original no prazo legal.

Pregoeiro 25/10/2013
11:20:21

Para EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO LTDA - ME - Bom dia a
todos!

Pregoeiro 29/10/2013
11:15:17

Considerando que a empresa EBTS- EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E
SIMULACAO LTDA - ME apresentou a documentação original no prazo legal, adjudico o

objeto em seu favor no valor total de R$ 442.400,00.
Pregoeiro 29/10/2013

11:15:29
Está encerrada a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações
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Abertura de Prazo 25/10/2013 10:27:34 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

25/10/2013 10:28:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2013 às 10:49:00.

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 11:15 horas do dia 29 de outubro 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

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
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