ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE - MINISTÉRIO PUBLICO
DO ESTADO DO ACRE - (AC)
Licitação: (Ano: 201 11 MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE / N° Processo:
3510/2017)
Às 12:10:24 horas do dia 10/08/2017 no endereço R MARECHAL DEODORO-N. 472,
bairro IPASE, da cidade de RIO BRANCO - AC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
ROSIMEIRE DE FÁTIMA RIBEIRO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo:
3510/2017 - 2017/009/2017 que tem por objeto Registro de Preços para aquisição de
Solução de Certificados Digitais, incluindo certificados e tokens criptográficos para pessoas
físicas, ICP-Brasil do tipo A3, a fim de atender as necessidades do Ministério Público do
Estado do Acre, de acordo com as condições constantes neste Termo de Referência.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física padrão ICP-Brasil (3 anos)
Data-Hora
Fornecedor
109/08/2017 15:09:38:6921 ÍCERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Proposta
1l

R$15.960.00

109/08/2017 17:48:15:8811 IsiERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 98.000.00

109/08/2017 23:49:51:7861 IO A POMPEO LICITAÇÕES LTDA - EPP

R$61.000.00

109/08/2017 17:30:35:6931 IPIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME

JL

R$ 300.00

Lote (2) - Tokens criptográficos para armazenamento dos Certificados A3
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

109/08/2017 15:09:38:6921 ICERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

R$ 10.000.00

109/08/2017 23:49:51:7861 IO A POMPEO LICITAÇÕES LTDA - EPP

R$ 66.000.00

109/08/2017 17:30:35:6931 blGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME

R$ 120.00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física padrão ICP-Brasil (3 anos)
Fornecedor
Data-Hora
J[
109/08/2017 17:30:35:6931 blGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME
114/08/2017 11:07:09:6071 ICERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
llQ/08/2017 13:23:36:140l [SIERDOVSKI & SIERDQVSKI LTDA
109/08/2017 23:49:51:7861 IO A POMPEO LICITAÇÕES LTDA- EPP
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Lote (2WTokens criptográficos para armazenamento dos Certificados A3
l

-^

Data-Hora

II

Fornecedor

II

Lance

Hj

109/08/2017 17:30:35:6931 [PIGISEC-CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-ME

1|

R$120,00

|

109/08/2017 15:09:38:6921 [CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Hl

R$ 10.0QO.OO

|

II

R$66.000.00

l

109/08/2017 23:49:51:7861 Io A POMPEO LICITAÇÕES LTDA-EPP

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 14/08/2017, às 11:44:45 horas, no lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física
padrão ICP-Brasil (3 anos) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
14/08/2017, às 11:55:45 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/08/2017, às 11:55:45 horas, no lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física
padrão ICP-Brasil (3 anos) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIMEIRE DE FÁTIMA RIBEIRO - desclassificou
o fornecedor: DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME. No dia 05/09/2017, às
18:35:27 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/09/2017, às 18:35:27 horas, no lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física
padrão ICP-Brasil (3 anos) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de preços e documentos de habilitação em
conformidade com o exigido em edital. No dia 06/09/2017, às 18:56:49 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 06/09/2017, às 18:56:49 horas, no lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física
padrão ICP-Brasil (3 anos) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Não houve interposição de recurso.
No dia 06/09/2017, às 18:56:49 horas, no lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física
padrão ICP-Brasil (3 anos) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação à empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. com o valor R$ 15.949,80.
No dia 14/08/2017, às 11:44:52 horas, no lote (2) - Tokens criptográfico
armazenamento dos Certificados A3 - a situação do lote foi alterada para: arremata
dia 14/08/2017, às 11:58:08 horas, a situação do lote foi finalizada.
13/09/2017

ti V O
"

No dia 14/08/2017, às 11:58:08 horas, no lote (2) - Tokens criptográficos pafa
armazenamento dos Certificados A3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIMEIRE DE FÁTIMA RIBEIRO desclassificou o fornecedor: DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME. No dia
05/09/2017, às 18:36:16 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/09/2017, às 18:36:16 horas, no lote (2) - Tokens criptográficos para
armazenamento dos Certificados A3 - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de preços e documentos de
habilitação em conformidade com o exigido em edital. No dia 06/09/2017, às 18:57:25 horas,
a situação do lote foi finalizada.
No dia 06/09/2017, às 18:57:25 horas, no lote (2) - Tokens criptográficos para
armazenamento dos Certificados A3 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Não houve interposição de recurso.
No dia 06/09/2017, às 18:57:25 horas, no lote (2) - Tokens criptográficos para
armazenamento dos Certificados A3 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto
do lote da licitação à empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. com o valor R$
10.000,00.
No dia 14/08/2017, às 11:55:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIMEIRE DE FÁTIMA
RIBEIRO - desclassificou o fornecedor - DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME,
no lote (1) - Certificados do tipo A3, pessoa física padrão ICP-Brasil (3 anos). O motivo da
desclassificação foi: Licitante apresentou proposta no valor unitário do item e o edital pedia
valor total do item.
No dia 14/08/2017, às 11:58:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIMEIRE DE FÁTIMA
RIBEIRO - desclassificou o fornecedor - DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME,
no lote (2) - Tokens criptográficos para armazenamento dos Certificados A3. O motivo da
desclassificação foi: Licitante apresentou proposta no valor unitário do item e o edital pedia
valor total do item.
No dia 13/09/2017, às 14:05:36 horas, a autoridade competente da licitação - OSWALDO
DALBUQUERQUE LIMA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da dis
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informa
detalhadas sobre o andamento do processo.
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SIMEIRE D FATIMA^IBEIRO
Pregoeiro da dj
OSWALDO DALI
Autori

IMA NETO

KAREN,
Membro Eqdipe Apoio
Proponentes:
01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
18.799.897/0001-20 DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME
14.338.825/0001-25 O A POMPEO LICITAÇÕES LTDA- EPP
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

13/09/2017

Página 4 de 4

