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Pregão Eletrônico

450107.362018 .11882 .4988 .22974793035

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

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00036/2018 
  

Às 09:00 horas do dia 10 de abril de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 18/2019 de 26/02/2019, 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-
00049042/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para realização de serviço de locação de 10 (dez) equipamentos de Raio X (body scan
e seus periféricos), compreendendo serviço de locação dos equipamentos, manutenções preventivas e corretivas dos
equipamentos e cursos de treinamento para os operadores das máquinas, pelo período de 48 meses, para inspeção corporal
para os internos da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública. 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: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Equipamento de body scan (equipamentos e seus periféricos que possibilitem apresentar
imagens por meio de raio-x do corpo humano, com o objetivo de identificar corpos diversos à anatomia humana, com o
propósito de impedir a entrada de itens proibidos no ambiente prisional). A proposta deverá ter as características dos
equipamentos e serviços ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, catálogos, folhetos, manuais
impressos, todos em língua portuguesa e um croqui contendo instalação em um presídio do DF
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 7.642.800,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
 
Aceito para: NUCTECH DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.900.000,0000 e com valor negociado a R$
4.560.000,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

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
22.678.250/0001-18 BRASIL

COMMERCE
EQUIPAMENTOS
MEDICOS E
SISTEMAS DE
SEGU

Sim Sim 10 R$ 15.922,0000 R$ 159.220,0000 09/04/2019
09:51:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de body scan (equipamentos e seus periféricos que
possibilitem apresentar imagens por meio de raio-x do corpo humano, com o objetivo de identificar corpos diversos à
anatomia humana, com o propósito de impedir a entrada de itens proibidos no ambiente prisional). A proposta deverá
ter as características dos equipamentos e serviços ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
catálogos, folhetos, manuais impressos, todos em língua portuguesa e um croqui contendo instalação em um presídio
do DF

17.298.685/0001-05 GB
CONSULTORIA
E SERVICOS
EIRELI

Sim Não 10 R$ 22.291,5000 R$ 222.915,0000 08/04/2019
15:12:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de body scan (equipamentos e seus periféricos que
possibilitem apresentar imagens por meio de raio-x do corpo humano, com o objetivo de identificar corpos diversos à
anatomia humana, com o propósito de impedir a entrada de itens proibidos no ambiente prisional). A proposta deverá
ter as características dos equipamentos e serviços ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
catálogos, folhetos, manuais impressos, todos em língua portuguesa e um croqui contendo instalação em um presídio
do DF

26.308.513/0001-58 AEROTECH DO
BRASIL
SOLUCOES EM
TECNOLOGIA
LTDA.

Não Não 10 R$ 764.160,0000 R$ 7.641.600,0000 10/04/2019
08:24:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de locação de 10 (dez) equipamentos de Raio X
(body scan e seus periféricos), compreendendo serviço de locação dos equipamentos, manutenções preventivas e
corretivas dos equipamentos e cursos de treinamento para os operadores das máquinas, pelo período de 48 meses,
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para inspeção corporal para os internos da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, conforme especificações e quantitativos descritos no Edital e Termo de referência. Essa licitante
atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Termo de Referência e atesta ainda, que cumprimos
plenamente aos requisitos apresentados no Edital e seus Anexos.

06.083.148/0001-13 TECHSCAN
IMPORTADORA
E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 764.268,0000 R$ 7.642.680,0000 09/04/2019
11:31:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos proposta de locação de 10 (dez) equipamentos de inspeção
corporal (body scanners e seus periféricos), compreendendo a locação, manutenções preventivas e corretivas dos
equipamentos e cursos de treinamento para os operadores das máquinas, pelo prazo de 48 meses. O equipamento e as
demais condições da presente proposta atendem integralmente às exigências do Edital e seus Anexos. A presente
proposta tem validade de 60 dias, contados da sua entrega.

05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS
DE SEGURANCA
LTDA

Não Não 10 R$ 764.280,0000 R$ 7.642.800,0000 08/04/2019
14:06:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de inspeção pessoal por meio de tecnologia de Raio X capaz
de prover altíssimo nível de segurança em conformidade com as exigências para prisões, aeroportos, recintos de
fronteira e instalações governamentais. Concebido com tecnologia de ponta, e baixa dose de raios-X , este
equipamento proporciona excelente detecção de objetos ilegais como líquidos, explosivos, drogas, armas e fios
metálicos sem a necessidade de o inspecionado retirar suas roupas ou coberturas para a visualização intracorpórea.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

19.892.624/0001-99 NUCTECH DO
BRASIL LTDA

Não Não 10 R$ 764.280,0000 R$ 7.642.800,0000 09/04/2019
16:20:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de locação de 10 (dez) equipamentos de raio X
(body scan e seus periféricos) que possibilita a apresentação de imagens por meio de raio X do corpo humano, para a
identificação de corpos diversos à anatomia humana, com a finalidade de impedir a entrada de itens proibidos no
ambiente prisional. A proposta comercial compreende os serviços de locação dos equipamentos de raio X (body scan e
seus periféricos), manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, cursos e treinamento para os operadores
dos equipamentos, em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos, exigências e condições
estabelecidas no Edital, Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos. O scanner corporal detecta separadamente os
objetos contidos sob as vestes e, no interior e em cavidades do corpo humano, o equipamento está em plena
conformidade e atende as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. Os equipamentos
e seus acessórios são de produção ativa e serão entregues completos, instalados e prontos para entrar em operação
imediata. O prazo de execução dos serviços, conforme descrito no Anexo I do Edital, será de 48 (quarenta e oito)
meses a partir da assinatura do contrato. Declaramos que estamos de pleno acordo e atendemos a todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no
Termo de Referência.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.642.800,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:00:22:837
R$ 7.642.800,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:00:22:837
R$ 7.642.680,0000 06.083.148/0001-13 10/04/2019 09:00:22:837
R$ 7.641.600,0000 26.308.513/0001-58 10/04/2019 09:00:22:837
R$ 222.915,0000 17.298.685/0001-05 10/04/2019 09:00:22:837
R$ 159.220,0000 22.678.250/0001-18 10/04/2019 09:00:22:837

R$ 7.200.000,0000 26.308.513/0001-58 10/04/2019 09:22:09:870
R$ 6.760.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:22:58:997
R$ 7.600.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:29:29:147
R$ 7.100.000,0000 06.083.148/0001-13 10/04/2019 09:29:33:070
R$ 6.730.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:30:00:617
R$ 7.000.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:31:03:310
R$ 6.758.000,0000 06.083.148/0001-13 10/04/2019 09:31:31:077
R$ 6.400.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:31:55:967
R$ 6.990.000,0000 26.308.513/0001-58 10/04/2019 09:32:34:550
R$ 6.480.000,0000 26.308.513/0001-58 10/04/2019 09:41:08:000
R$ 6.100.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:41:26:720
R$ 6.050.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:41:52:770
R$ 6.000.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:42:29:710
R$ 5.999.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:43:06:430
R$ 5.900.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:43:23:603
R$ 5.899.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:43:40:230
R$ 5.890.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:43:59:073
R$ 5.889.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:44:13:420
R$ 5.880.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:44:33:623
R$ 5.869.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:44:56:470
R$ 5.849.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:45:21:860
R$ 5.860.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:45:25:453
R$ 5.819.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:45:47:457
R$ 5.800.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:45:56:050
R$ 5.799.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:46:20:833
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R$ 5.769.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:46:42:787
R$ 5.700.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:46:48:180
R$ 5.699.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:47:04:273
R$ 5.650.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:47:22:070
R$ 5.649.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:47:35:587
R$ 5.640.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:47:49:557
R$ 5.599.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:48:09:887
R$ 5.500.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:48:27:090
R$ 5.499.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:48:38:810
R$ 5.450.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:48:52:530
R$ 5.449.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:49:13:843
R$ 5.440.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:49:40:377
R$ 5.399.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:49:44:753
R$ 5.349.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:50:15:613
R$ 5.300.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:50:21:770
R$ 5.299.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:50:43:490
R$ 5.200.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:50:54:070
R$ 5.249.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:51:07:430
R$ 5.199.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:51:29:430
R$ 5.100.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:51:41:040
R$ 5.159.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:51:55:323
R$ 5.099.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:52:17:870
R$ 5.050.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:52:29:277
R$ 5.049.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:52:47:733
R$ 5.000.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:52:57:873
R$ 4.999.000,0000 05.293.074/0001-87 10/04/2019 09:53:12:123
R$ 4.900.000,0000 19.892.624/0001-99 10/04/2019 09:53:22:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 10/04/2019
09:20:10 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

10/04/2019
09:40:16 Batida iminente. Data/hora iminência: 10/04/2019 09:45:16.

Encerrado 10/04/2019
09:53:32 Item encerrado

Recusa 10/04/2019
10:19:43

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS DE SEGU,
CNPJ/CPF: 22.678.250/0001-18, pelo melhor lance de R$ 159.220,0000. Motivo: A licitante informa por
meio do chat que ofertou preço mensal para a locação dos equipamentos e pede a desistência de sua
proposta

Recusa 10/04/2019
10:27:39

Recusa da proposta. Fornecedor: GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.298.685/0001-
05, pelo melhor lance de R$ 222.915,0000. Motivo: A licitante informa por meio do chat que ofertou
preço mensal para a locação dos equipamentos e pede a desistência de sua proposta

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

10/04/2019
10:43:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.892.624/0001-
99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

10/04/2019
12:18:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
19.892.624/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/04/2019
11:12:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.892.624/0001-
99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/04/2019
11:40:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
19.892.624/0001-99.

Aceite 24/04/2019
11:42:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.892.624/0001-
99, pelo melhor lance de R$ 4.900.000,0000 e com valor negociado a R$ 4.560.000,0000. Motivo:
Preço negociado conforme previsão constante do edital e de acordo com a proposta de preços ajustada
enviada pela empresa NUCTECH

Habilitado 24/04/2019
11:45:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NUCTECH DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
19.892.624/0001-99

Registro
Intenção de
Recurso

24/04/2019
11:46:58

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF:
05293074000187. Motivo: Manisfestamos intenção de recurso considerando a possibilidade de
incoerência da documentação apresentada pela licitante declarada vencedora e o edital.
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Intenção de
Recurso
Aceita

24/04/2019
12:17:08

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF:
05293074000187. Motivo: Intenção será aceita, mas fica a licitante informada que deverá observar a
vinculação de suas razões de recursos com a manifestação de recorrer apresentada neste momento,
afim de se evitar argumentos meramente protelatórios com o intuito de retardamento no andamento
do certame.

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

05.293.074/0001-87 24/04/2019 11:46 24/04/2019 12:17 Aceito
Motivo Intenção:Manisfestamos intenção de recurso considerando a possibilidade de incoerência da
documentação apresentada pela licitante declarada vencedora e o edital.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção será aceita, mas fica a licitante informada que deverá observar a
vinculação de suas razões de recursos com a manifestação de recorrer apresentada neste momento, afim de
se evitar argumentos meramente protelatórios com o intuito de retardamento no andamento do certame.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 10/04/2019
09:00:35

Bom dia! A sessão está aberta!

Pregoeiro 10/04/2019
09:01:10

De acordo com o item 5.2 do edital, incumbirá ao licitante acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema.

Pregoeiro 10/04/2019
09:01:23

Portanto, permaneçam conectados e atentos às mensagens no chat, às convocações e aos
prazos concedidos.

Pregoeiro 10/04/2019
09:02:10

De acordo com o item 6.8, no julgamento das propostas será adotado o critério de menor
preço total do item, atendidas as demais condições estabelecidas no edital.

Pregoeiro 10/04/2019
09:03:18

Há duas propostas com valores muito baixo. Ao final da etapa de lances faremos a
convocação dessas licitantes para esclarecimentos.

Pregoeiro 10/04/2019
09:04:02

Solicito aos demais licitantes que ofertem lances intermediários

Pregoeiro 10/04/2019
09:21:06

Senhores licitantes, tendo em vista que há duas propostas de preços que foram
cadastradas com preços muito baixos, solicito que sejam ofertados lances intermediários.

Pregoeiro 10/04/2019
09:21:55

O item está aberto. Fiquem atentos para a informação do encerramento iminente. O
encerramento aleatório ocorrerá conforme estabelece o item 6.12 do Edital.

Pregoeiro 10/04/2019
09:22:12

A verificação da conformidade da proposta apresentada com os requisitos do edital será
feita após o encerramento da etapa de lances. O Pregoeiro solicitará o envio de catálogos,

datasheets ou prospectos dos produtos para que seja feita a análise do setor técnico.
Sistema 10/04/2019

09:40:16
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:45 de 10/04/2019, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Sistema 10/04/2019

09:53:41
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 10/04/2019
09:56:51

Para BRASIL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS DE SEGU - Senhores, o
equipamento ofertado atende às exigências mínimas constantes da especificação? Seu

preço ofertado para locação de 10 scanners pelo período de 48 meses é exequível?
22.678.250/0001-

18
10/04/2019
09:58:24

Bom dia! Sr. Pregoeira, foi um erro no lançamento dos valores, peço gentilmente
desconsiderar

22.678.250/0001-
18

10/04/2019
09:59:46

O valor total ofertado era mensal e não o total para 10 unidades em 48 meses, por favor
desconsiderar nossa proposta

Pregoeiro 10/04/2019
10:20:21

Para GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - Senhores, o equipamento ofertado atende às
exigências mínimas constantes da especificação? Seu preço ofertado para locação de 10

scanners pelo período de 48 meses é exequível?
17.298.685/0001-

05
10/04/2019
10:22:39

Bom dia, Sr. Pregoeiro, foi um erro na hora do lance dos valores, peço por gentileza
desconsiderar a proposta.

17.298.685/0001-
05

10/04/2019
10:25:21

O valor que foi ofertado na proposta é mensal, e não para 10 unidades em 48 meses,
novamente peço a desconsideração do ofertado.

Pregoeiro 10/04/2019
10:37:30

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Senhores, o equipamento ofertado atende às exigências
mínimas constantes da especificação? Seu preço ofertado para locação de 10 scanners pelo

período de 48 meses é exequível?
19.892.624/0001-

99
10/04/2019
10:39:29

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Informamos que o nosso equipamento atende às
exigências mínimas constantes da especificação e que nosso preço é exequível.

Pregoeiro 10/04/2019
10:41:43

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Senhores, de acordo com o item 7.1 do edital, solicito o
envio de todos documentos de habilitação exigidos no item 7.2.1. do edital, da proposta de
preços ajustada ao lance ofertado desprezando a dízima no preço unitário e assinada pelo
representante legal da empresa e elaborada de acordo com a orientação constante do item

5.5 do edital.
Pregoeiro 10/04/2019

10:42:30
Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Solicito enviar também propecto, folder ou catálogo do

produto ofertado para locação para viabilizar a análise do setor técnico e comprovar que as
especificações estão de conformidade com o exigido no edital.

Pregoeiro 10/04/2019 Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - O prazo para envio é de duas horas, desconsiderando o
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10:43:35 horário de almoço que será de 12 às 14 horas.
Sistema 10/04/2019

10:43:45
Senhor fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.892.624/0001-99, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 10/04/2019

10:44:25
Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Solicito enviar os documentos exclusivamente através do

anexo do sistema.
19.892.624/0001-

99
10/04/2019
10:46:20

Prezado Pregoeiro, providenciaremos o envio dos documentos exigidos.

Pregoeiro 10/04/2019
10:46:25

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Favor observar que o preço unitário que constará na
proposta escrita é o preço mensal para 10 equipamentos e o preço total para o período de

48 meses, conforme nossa orientação constante dos aviso postado no comprasnet e a
resposta aos pedidos de esclarecimento

Pregoeiro 10/04/2019
10:52:40

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Senhores, peço para observar que, desprezando a
dízima no preço unitário do equipamento, deverá ser feito o ajuste no preço total de sua

proposta de preços
Pregoeiro 10/04/2019

11:50:32
Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Senhores, peço para observar que, desprezando a

dízima no preço unitário do equipamento, deverá ser feito o ajuste no preço total de sua
proposta de preços

Sistema 10/04/2019
12:18:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.892.624/0001-
99, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/04/2019
14:13:39

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Senhores, todos os documentos foram enviados?

19.892.624/0001-
99

10/04/2019
14:19:57

Prezado Pregoeiro, Sim. Foram encaminhados os documentos previstos no Edital e seus
anexos.

Pregoeiro 10/04/2019
14:21:10

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Vamos suspender a sessão para análise desses
documentos e retornaremos às 16 horas do dia 15/04/2019. Boa tarde!

Pregoeiro 15/04/2019
16:14:38

Boa tarde!

Pregoeiro 15/04/2019
16:15:51

Por motivo de não ter sido concluído o estudo da vantajosidade da locação determinado na
Decisão 1.169/2019 do TCDF, a sessão continuará suspensa e o retorno será ``as 16 horas

do dia 22/04/2019.
Pregoeiro 15/04/2019

16:16:21
Estejam conectados nesse dia e horário. Boa tarde!!!!

Pregoeiro 22/04/2019
16:00:18

Boa tarde! A sessão está reaberta!

Pregoeiro 22/04/2019
16:03:29

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Senhores, por meio da Decisão nº 1.169/2019 o Tribunal
de Contas do Distrito Federal determinou que deixemos de homologar o pregão e envio de

estudo de viabilidade econômica fazendo comparativo entre aquisição e locação dos
equipamentos, conforme Decisão Normativa nº 01/2011.

Pregoeiro 22/04/2019
16:06:10

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - De acordo com os estudos que estamos elaborando, com
esse preço ofertado não conseguimos comprovar a viabilidade econômica da locação, por

este motivo precisamos abrir negociação com essa empresa. Assim pergunto: qual o menor
preço que essa empresa pode ofertar para a locação?

19.892.624/0001-
99

22/04/2019
16:09:12

Prezado Pregoeiro, boa tarde.

Pregoeiro 22/04/2019
16:25:29

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Boa tarde Sr. Licitante!

19.892.624/0001-
99

22/04/2019
16:42:08

Prezado Pregoeiro, boa tarde! Informo que precisamos verificar junto a nossa diretoria o
menor preço a ser ofertado para a locação. Considerando o horário que se encontra a

sessão, solicitamos que seja concedido o prazo de resposta até amanhã, dia 23/04/2019.
Pregoeiro 22/04/2019

16:44:01
Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Concedo o prazo solicitado!

Pregoeiro 22/04/2019
16:44:58

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Vamos suspender a sessão e retornaremos às 11 horas
do dia 24/04/2019, esperando um excelente desconto no preço.

Pregoeiro 22/04/2019
16:48:37

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Estejam conectados nesse dia e horário. Boa tarde!!!!

Pregoeiro 22/04/2019
16:48:54

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Boa tarde!!!

19.892.624/0001-
99

22/04/2019
16:49:15

Prezado Pregoeiro, agradecemos a vossa compreensão.

Pregoeiro 22/04/2019
16:49:54

Boa tarde a todos!!!

Pregoeiro 24/04/2019
11:00:09

Bom dia! A sessão está reaberta!

Pregoeiro 24/04/2019
11:00:31

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Qual o desconto pode ser
oferecido?

19.892.624/0001-
99

24/04/2019
11:03:03

Prezado Pregoeiro, bom dia. Foi autorizado perante a nossa diretoria a concessão do
desconto, para que o valor de locação mensal de cada equipamento seja de R$ 9.500,00.

Pregoeiro 24/04/2019
11:08:22

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - O preço ofertado será informado no estudo que deverá
ser apresentado ao Tribunal de Contas do DF que pode entender não ter sido suficiente

para comprovar a vantajosidade da locação. Reforço que é agora a oportunidade de
negociarmos um desconto maior. É essa a oferta final?

19.892.624/0001-
99

24/04/2019
11:11:16

Pregoeiro, informamos que esta é a nossa oferta final.
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Pregoeiro 24/04/2019
11:12:04

Para NUCTECH DO BRASIL LTDA - Por gentileza ajuste sua proposta ao preço negociado e
envie pelo anexo do sistema.

Sistema 24/04/2019
11:12:14

Senhor fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.892.624/0001-99, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 24/04/2019
11:40:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 19.892.624/0001-
99, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 24/04/2019
11:45:08

Senhores Licitantes, após a análise da conformidade das especificações do equipamento
ofertado e dos documentos de habilitação, fizemos a aceitação da proposta de preços e

vamos habilitar a NUCTECH do Brasil Ltda. Então será aberto o prazo para manifestação de
intenção de recursos que deverá ser motivada e no prazo assinalado no chat, conforme

edital
Sistema 24/04/2019

11:45:18
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 24/04/2019

11:45:29
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/04/2019 às 12:06:00.

Pregoeiro 24/04/2019
11:45:59

O prazo para manifestação de intenção de recursos encerrará às 12:06

Pregoeiro 24/04/2019
12:21:14

Há intenção de recursos. As empresas deverão acompanhar no COMPRASNET os prazos
para apresentação das razões de recursos e das contrarrazões.

Pregoeiro 24/04/2019
12:21:42

A SSP agradece a participação. A sessão está encerrada. Bom dia!!!!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 24/04/2019 11:45:18 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

24/04/2019 11:45:29 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/04/2019 às 12:06:00.

 
Data limite para registro de recurso: 29/04/2019.

 Data limite para registro de contra-razão: 02/05/2019.
 Data limite para registro de decisão: 16/05/2019.

  
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 12:22 horas do dia 24 de abril de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 

 Pregoeiro Oficial

 
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

 Equipe de Apoio
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