
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

GERENCIA GERAL DE CONTROLADORIA

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201025 000001/2018.

Às 09:30:11 horas, do dia 22 de Novembro de 2018, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Serviços especializados de
Auditoria Independente.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante Foi
credenciado

Outro 61.366.936/0014-40 - Ernst & Young
Auditores Independentes S/S

SimFELIPE CLASEN DIOGO

Outro 61.562.112/0005-54 -
PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes

SimAnibal Manoel Goncalves de
Oliveira

Lote:

Descrição:

Serviços especializados de auditoria independente

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Juízo de admissibilidade concluído

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

SERVICOS DE AUDITORIA EM AREA FINANCEIRA

000018040 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 ANO

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

61.366.936/0014-40 - Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Identificação do fornecedor: F000146

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 799.022,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE AUDITORIA EM AREA FINANCEIRA

Nº do item no processo: 1

000018040 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 ANO

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 799.022,0000 R$ 799.022,00

Fornecedor:

61.562.112/0005-54 - PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Identificação do fornecedor: F000182

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 800.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE AUDITORIA EM AREA FINANCEIRA

Nº do item no processo: 1

000018040 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 ANO

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias contados a partir da sessão pública do pregão

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 800.000,0000 R$ 800.000,00

Lances:

Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

22/11/2018 10:09:32 61.366.936/0014-40 - Ernst & Young
Auditores Independentes S/S

NãoR$ 799.000,00

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

22/11/2018 11:23:45 A proposta do fornecedor 61.366.936/0014-40 - Ernst & Young Auditores
Independentes S/S foi aceita, pelo valor total de R$ 738.000,00.
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Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

22/11/2018 16:34:01 O fornecedor Ernst & Young Auditores Independentes S/S foi habilitado, de acordo
com as exigências do edital.

Data / hora Evento

22/11/2018 16:44:19 Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, o fornecedor 61.562.112/0005-54 -
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes manifestou a intenção de interpor
recurso pelo seguinte motivo: O atestado do pessoal técnico apresentado relativo ao
responsável técnico  e gerente não comprova experiência na emissão de Relatório de
Auditoria de demonstrações contábeis em Instituições Financeiras em IFRS, em pelo
menos um exercício social.  O referido atestado indica a auditoria de reporting
package (IFRS) para fins de auditoria do Grupo FIDIS, o qual não se qualifica como
uma demonstração contábil. Os atestados de capacidade técnica apresentados não
contemplam informação exigida no item 2.4.4 do Edital quanto às demonstrações
contábeis conterem contabilização de instrumentos financeiros destinados a hedge e
a contabilização de benefícios pós emprego, tampouco informam o número de
operações de crédito ativas igual ou superior a 18.000  da respectiva instituição
financeira; no item 2.4.5 quanto a se os serviços de auditoria contemplaram a
verificação de programas ou projetos com recursos originários de organismos
internacionais multilaterais.

Intenção de recurso

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento

22/11/18 12:11
pausa para o almoço

22/11/2018 14:00Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

Data limite para interposição das razões de recurso:

Data limite para interposição das contra-razões de recurso:

27/11/2018

30/11/2018

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2018 16:55:33 Pregoeiro Declaro encerrada a sessão pública. Uma boa tarde.Todos

22/11/2018 16:55:17 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

22/11/2018 16:53:08 Pregoeiro Os senhores têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado e a sessão pública encerrada.

Todos

22/11/2018 16:52:53 Pregoeiro A ata da sessão pública será disponibilizada em alguns
minutos, também no site do BDMG.

Todos

22/11/2018 16:52:22 Pregoeiro Os demais atos e decisões serão oportunamente
publicados neste ambiente eletrônico e também no
portal do BDMG na internet.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2018 16:50:40 Pregoeiro Srs. licitantes a apresentação das razões de recurso e
das contrarrazões será efetuada exclusivamente
eletronicamente, em campo próprio no sistema
eletrônico. Havendo documentação complementar, será
apresentada mediante protocolo junto ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, na Rua
da Bahia, nº 1.600, G.AJ  7º andar, Lourdes, em Belo
Horizonte/MG, CEP 30.160-907, no horário de 08h às
18h, observados os prazos previstos, nos termos do
edital.

Todos

22/11/2018 16:49:44 Pregoeiro Senhor licitante PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, as razões do recurso interposto deverão
ser apresentadas em 03 (três) dias úteis, conforme as
prescrições do edital, ficando desde já a Ernst & Young
intimada para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, contados a partir do término do prazo
do Recorrente.

Todos

22/11/2018 16:47:08 Portal de
compras

Para o esse lote foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de
recurso do(s) fornecedor(es): PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes.

1

22/11/2018 16:45:24 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 22/11/2018, às 16:45. O
fornecedor "61.562.112/0005-54 -
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes"
manifestou intenção de interpor recurso para o lote.

1

22/11/2018 16:35:17 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 22/11/2018,
às 16:35.

1

22/11/2018 16:35:12 Pregoeiro Abre-se agora o prazo de dez minutos para a
interposição de recursos.

Todos

22/11/2018 16:35:01 Pregoeiro Declaro o licitante F000146, Ernst & Young Auditores
Independentes S/S, habilitado e vencedor da licitação.

Todos

22/11/2018 16:34:01 Portal de
compras

O fornecedor 61.366.936/0014-40 - Ernst & Young
Auditores Independentes S/S, cuja proposta foi aceita,
foi habilitado para esse lote.

1

22/11/2018 16:28:03 Pregoeiro Srs. licitantes, analisados os documentos apresentados,
verificaram-se atendidos todos os requisitos editalícios,
tendo sido empreendidas diligências, nos termos do
edital, itens 4.5.3, junto aos emitentes dos atestados de
capacidade técnica para sua validação. O resultado
destas diligências pode ser verificado pelo endereço
https://goo.gl/BxFFVj

Todos

22/11/2018 14:01:20 Pregoeiro Senhores licitantes, boa tarde. Aguardem enquanto
empreendo a análise dos documentos de habilitação
encaminhados pelo F000146.

Todos

22/11/2018 14:00:48 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

22/11/2018 14:00:43 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

22/11/2018 12:11:44 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " pausa
para o almoço ". O lote deve ser reativado dia
22/11/2018 às 14:00 h.

1

22/11/2018 12:11:16 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

22/11/2018 12:08:59 Pregoeiro Os senhores têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura da sessão.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2018 12:08:23 Pregoeiro NÃO DEIXEM DE COMPARECER NA REABERTURA
DA SESSÃO PÚBLICA. A ausência do licitante
convocado a apresentar documentos ou sua inércia
quando reiteradamente convocado a se manifestar
implicará na imediata inabilitação/desclassificação da
respectiva proposta; e a não manifestação da intenção
de recorrer, quando concedida a oportunidade para
tanto, implicará na preclusão do direito de interposição
de recurso

Todos

22/11/2018 12:07:59 Pregoeiro Faremos uma pausa para que possamos almoçar.
Retornaremos às 14h, neste mesmo ambiente virtual.

Todos

22/11/2018 12:07:20 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação encaminhada
pelo licitante F000146 pode ser consultada pelo
endereço https://goo.gl/2G76Bq  .

Todos

22/11/2018 12:04:23 Pregoeiro Sr. licitante, confirmo o recebimento de seis e-mails, nos
quais um total de dezoito anexos.

Todos

22/11/2018 12:04:09 Fornecedor
F000146

Prezado Sr. Pregoeiro, a documentação foi
encaminhada

1

22/11/2018 11:29:57 Pregoeiro Para tanto, F000146, terá 60 minutos contados desta
convocação específica. Caso precise de mais tempo
avise aqui no chat antes do término do prazo já
concedido. Ao concluir o encaminhamento avise aqui no
chat.

Todos

22/11/2018 11:29:41 Pregoeiro Sr. licitante F000146, pelo que prescreve o edital, Anexo
II, item 2.8, você deverá encaminhar ao e-mail
bdmg.pe@gmail.com apenas: o ato constitutivo em
vigor, para verificação dos requisitos de participação a
que se refere o edital, item 3.3, em relação aos sócios
não administradores; e os documentos aos conforme
exigidos pelo edital, Anexo II, itens 2.3.2 a 2.4.10.

Todos

22/11/2018 11:29:13 Fornecedor
F000146

Sim, declaro.1

22/11/2018 11:28:40 Pregoeiro Sr. licitante F000146, pelo que prevê o edital, Anexo II,
itens 2.5 e 2.7, você declara para fins de habilitação,
sob as penas da lei, não haver fatos impeditivos para
sua participação no Pregão de edital BDMG-33/2018?

Todos

22/11/2018 11:25:21 Pregoeiro Aguardem enquanto empreendo a análise pertinente.Todos

22/11/2018 11:25:09 Pregoeiro Senhores, as certidões do CAFIMP e CEIS, o CNPJ e o
relatório CRC referentes ao licitante F000146, podem
ser consultados pelo endereço https://goo.gl/vo6cZ1

Todos

22/11/2018 11:24:50 Pregoeiro Considero válida o último valor global e respectivas
parcelas propostos pelo licitante F000146, não
presumível sua inexequibilidade, segundo os critérios
objetivos do edital.

Todos

22/11/2018 11:23:45 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 61.366.936/0014-40 - Ernst &
Young Auditores Independentes S/S para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 738.000,00.

1

22/11/2018 11:22:49 Fornecedor
F000146

Prezado Sr. Pregoeiro, encaminhamos a planilha com o
valor ajustado.

1

22/11/2018 11:15:48 Pregoeiro Sr. licitante F000146, considerado o patamar de
redução no preço global, fechemos em relação aos
valores de horas-técnicas os preços de R$ 1.300,00,
Resp. Téc.; R$ 730,00, Gerente; R$ 380,00, Profissional
Sênior; e R$ 230,00, Profissional de campo.

Todos

22/11/2018 11:07:13 Pregoeiro Aguardem enquanto empreendo a análise pertinente.Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2018 11:07:01 Pregoeiro Senhores, o detalhamento do último valor global
ofertado pelo licitante F000146, pode ser consultado
mediante o endereço https://goo.gl/okaMhz

Todos

22/11/2018 11:03:55 Fornecedor
F000146

Prezado Sr. Pregoeiro, o e-mail com o detalhamento da
proposta final foi encaminhado.

1

22/11/2018 10:59:17 Pregoeiro Quando concluir o encaminhamento, F000146, avise
aqui no chat.

Todos

22/11/2018 10:58:52 Pregoeiro Sr. licitante F000146, ainda no âmbito da negociação e
pelo que determina o edital, itens 6.9.1.2 e 6.9.1.3,
requeiro que encaminhe ao e-mail bdmg.pe@gmail.com
o detalhamento de sua última proposta, R$738.000,00,
informando os preços unitários por item de precificação.
Para tanto, utilize a planilha disponível no endereço
https://goo.gl/pzLiYV

Todos

22/11/2018 10:57:41 Fornecedor
F000146

Prezado Sr. pregoeiro, conseguimos chegar no valor de
R$ 738.000,00.

1

22/11/2018 10:46:42 Pregoeiro Sr. licitante F000146, pois não. Contudo, espero que
fechemos neste valor, visto ser preço já ofertado por
vocês.

Todos

22/11/2018 10:45:11 Fornecedor
F000146

Prezado Sr. Pregoeiro, solicito alguns minutos para
discutirmos internamente esse valor.

1

22/11/2018 10:41:31 Pregoeiro Sr. licitante F000146, verifiquei que, no âmbito da
pesquisa de preços para a determinação do valor de
referência para o objeto, você encaminhou cotação no
valor de R$738.000,00. Portanto, fechemos neste preço
global.

Todos

22/11/2018 10:35:19 Fornecedor
F000146

Prezado Sr. Pregoeiro, estamos no nosso limite para a
execução dos serivços.

1

22/11/2018 10:31:40 Pregoeiro Sr. licitante F000146, vamos negociar? Aguardo melhor
oferta.

Todos

22/11/2018 10:31:10 Portal de
compras

TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A
sessão de lances está encerrada.

1

22/11/2018 10:21:36 Pregoeiro Srs. licitantes, dentro de alguns instantes a fase de
lances poderá ser encerrada a qualquer momento.
Deem seu melhor lance.

Todos

22/11/2018 10:16:43 Portal de
compras

TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O
TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances
pode encerrar a qualquer momento.

1

22/11/2018 10:16:11 Pregoeiro Srs. licitantes, dentro de pouco mais de cinco minutos a
fase de lances poderá ser encerrada a qualquer
momento. Deem seus lances.

Todos

22/11/2018 10:15:43 Portal de
compras

TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O
TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00
segundo(s).

1

22/11/2018 10:14:35 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado em um minuto.

Todos

22/11/2018 10:09:15 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado.

Todos

22/11/2018 10:04:37 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

22/11/2018 10:03:05 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à disputa por lances.Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2018 10:01:58 Pregoeiro O encerramento da fase de lances será precedido de
um tempo de iminência, cujo prazo definirei
oportunamente, e um tempo randômico, cuja duração
será determinada aleatoriamente pelo sistema. Iniciado
o tempo randômico, o sistema encerrará
automaticamente a fase de lances transcorridos de
cinco a trinta minutos.

Todos

22/11/2018 10:00:54 Pregoeiro Cabe aos senhores o cuidado necessário para
efetuarem corretamente os próprios lances: via de regra
os pedidos de exclusão de lances não serão aceitos.

Todos

22/11/2018 10:00:28 Pregoeiro Antes de procedermos à disputa mediante lances,
requeiro sua atenção aos seguintes avisos.

Todos

22/11/2018 09:59:45 Pregoeiro ...quando da negociação a que se refere o edital, item
6.9.1 e respectivos subitens.

Todos

22/11/2018 09:59:29 Pregoeiro Contudo, na proposta ofertada pelo licitante F000182,
em relação às horas-técnicas dos profissionais, foram
informados não os respectivos valores individuais, mas
os totais pertinentes a cada profissional, vício que
considerei superável, pelo que prescreve o edital, itens
4.1 e 4.5.2, visto que a composição do valor global em
relação às parcelas dos serviços foi devidamente
detalhada, condicionada a decisão pela validade da
proposta à informação dos referidos valores individuais,
oportunamente,

Todos

22/11/2018 09:59:00 Pregoeiro Srs. licitantes, as propostas foram consideradas válidas
em relação aos requisitos formais do edital.

Todos

22/11/2018 09:30:33 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.  Aguardem enquanto analiso as
propostas comerciais já apresentadas.

Todos

22/11/2018 09:30:11 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

22/11/2018 09:30:11 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR

ANA ROSA LEMOS DA CUNHA GARZON - Pregoeiro Suplente

SERGIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR - Pregoeiro Titular

Equipe de apoio

Frederico Guimarães Pestana;
Edson Alexsandro Alves Pereira;
Márcio Rezende Magalhães;
Ana Rosa Lemos da Cunha Garzon;
Luiz Roberto de Oliveira Pereira;
Janaina Aparecida Rezende; e
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Virginia Silame Maranhão Lima

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

22/11/2018 16:55 Página 8 de 8


