
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

GERENCIA DE ANALISES E ESTUDOS

Ata nº 2 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201026 000001/2018.

Às 09:40:16 horas, do dia 4 de Dezembro 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 de consultoria
econômica em informações, análises e relatórios setoriais e macroeconômicos.

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 00.758.743/0001-25 - LCA
Consultores S.S.

SimCristian Andrei

Outro 02.040.388/0001-80 - Internet
Securities do Brasil Ltda

SimMarisa Moser

Lote:

Descrição:

Serviços de consultoria econômica em informações, análises e relatórios setoriais e macroeconômicos

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Fracassado

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

SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ECONOMIA (CIENCIAS ECONO MICAS)

000026140 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

00.758.743/0001-25 - LCA Consultores S.S.

Identificação do fornecedor: F000189

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 185.950,56

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ECONOMIA (CIENCIAS ECONO MICAS)

Nº do item no processo: 1

000026140 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item

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

60

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 185.950,5600 R$ 185.950,56

Fornecedor:

02.040.388/0001-80 - Internet Securities do Brasil Ltda

Identificação do fornecedor: F000169

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 185.950,56

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ECONOMIA (CIENCIAS ECONO MICAS)

Nº do item no processo: 1

000026140 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item

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

60

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 185.950,5600 R$ 185.950,56

Lances:

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

04/12/2018 10:24:41 00.758.743/0001-25 - LCA
Consultores S.S.

NãoR$ 155.000,00

04/12/2018 10:24:33 02.040.388/0001-80 - Internet
Securities do Brasil Ltda

NãoR$ 162.000,00

04/12/2018 10:24:02 00.758.743/0001-25 - LCA
Consultores S.S.

NãoR$ 165.000,00

04/12/2018 10:23:44 02.040.388/0001-80 - Internet
Securities do Brasil Ltda

NãoR$ 171.000,00

04/12/2018 10:23:13 00.758.743/0001-25 - LCA
Consultores S.S.

NãoR$ 175.000,00

04/12/2018 10:22:21 02.040.388/0001-80 - Internet
Securities do Brasil Ltda

NãoR$ 180.000,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

04/12/2018 09:57:34 00.758.743/0001-25 - LCA
Consultores S.S.

NãoR$ 185.950,00

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

06/12/2018 14:49:35 A proposta do fornecedor 02.040.388/0001-80 - Internet Securities do Brasil Ltda
foi aceita, pelo valor total de R$ 138.000,00.

04/12/2018 11:02:09 A proposta do fornecedor 00.758.743/0001-25 - LCA Consultores S.S. foi aceita, pelo
valor total de R$ 130.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

06/12/2018 16:06:51 O fornecedor Internet Securities do Brasil Ltda            não foi habilitado pelo seguinte
motivo: segundo determina o edital, item 4.5.4, b), em razão de não atender à
convocação específica para apresentação da documentação de habilitação, estando
ausente da sessão pública.

06/12/2018 14:46:52 O fornecedor LCA Consultores S.S. não foi habilitado pelo seguinte motivo: a
proposta da LCA foi desclassificada, em razão do impedimento determinado em
razão do impedimento determinado pelo edital, item 3.3, inciso III, em consonância
com a prescrição do Regulamento Interno de Licitações do BDMG, art. 11, inciso I.

Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Intenção de recurso

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento

04/12/18 14:11
para que seja submetida à análise técnica do órgão jurídico do BDMG o
incorrimento ou não do licitante F000189 na hipótese de impedimento
estabelecida no edital, item 3.3, inciso III.

06/12/2018 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

04/12/18 12:12
pausa para o almoço.

04/12/2018 14:00Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

06/12/2018 16:20:45 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

06/12/2018 16:20:40 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão pública.1

06/12/2018 16:20:00 Pregoeiro A ata da sessão pública será disponibilizada em alguns
minutos, no portal do BDMG na internet.

1

06/12/2018 16:18:33 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 06/12/2018, às 16:18. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

06/12/2018 16:08:27 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 06/12/2018,
às 16:08.

1

06/12/2018 16:08:24 Pregoeiro Abre-se agora o prazo de dez minutos para a
interposição de recurso, nos termos do edital, item 7 e
respectivos subitens.

1

06/12/2018 16:06:51 Portal de
compras

O fornecedor F000169, cuja proposta foi aceita, não foi
habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação,
de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "segundo
determina o edital, item 4.5.4, b), em razão de não
atender à convocação específica para apresentação da
documentação de habilitação, estando ausente da
sessão pública.".

1

06/12/2018 15:05:57 Pregoeiro Para materialização dos princípios da obtenção de
competitividade e da eficiência, tendo em conta a
possibilidade de a licitante F000169 tornar à sessão
pública, concedo à F000169 sessenta minutos contados
desta intimação específica para que encaminhe ao e-
mail bdmg.pe@gmail.com a documentação de
habilitação referida no edital, Anexo II, itens 2.1.2 e
2.3.1 até 2.5. Caso precise de mais tempo a licitante
F000169 deverá manifestar-se no chat antes do término
do prazo já concedido.

1

06/12/2018 14:57:22 Pregoeiro O relatório CRC e as certidões referentes à regularidade
junto ao CAFIMP e ao CEIS, da licitante F000169,
podem ser consultadas pelo endereço
https://goo.gl/8p68ZT . Aguardem enquanto empreendo
a análise pertinente.

1

06/12/2018 14:56:01 Fornecedor
F000189

Sr. pregoeiro, agradecemos o retorno e as explicações.
Atenciosamente.

1

06/12/2018 14:49:57 Pregoeiro Passo à emissão do relatório CRC e às verificações
junto ao CAFIMP e ao CEIS, em relação à licitante
F000169.

1

06/12/2018 14:49:35 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 02.040.388/0001-80 - Internet
Securities do Brasil Ltda            para esse lote foi aceita.
O valor final da proposta foi 138.000,00.

1

06/12/2018 14:48:56 Pregoeiro Contudo, pelo que prescreve o edital, item 4.1,
considero válido o mais recente valor global ofertado
pela licitante F000169, R$138.000,00, não presumível
sua inexequibilidade, segundo os critérios objetivos
definidos no edital, valor que poderá ser objeto de nova
negociação, conforme o edital, item 6.9.1, caso a
licitante torne à sessão pública.

1

06/12/2018 14:48:33 Pregoeiro A ausência do licitante F000169 foi constatada mediante
emissão de relatório de presença, via sistema.

1

06/12/2018 14:35:04 Pregoeiro Aguardem enquanto empreendo o registro pertinente no
sistema.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

06/12/2018 14:34:43 Pregoeiro Assim, pelas razões aduzidas no parecer jurídico e em
razão do impedimento determinado pelo edital, item 3.3,
inciso III, em consonância com a prescrição do
Regulamento Interno de Licitações do BDMG, art. 11,
inciso I, elaborado conforme determina a Lei Federal
13.303/2016, art. 40, desclassifico a proposta comercial
da LCA, inapta à participação no certame.

1

06/12/2018 14:33:41 Pregoeiro Ante dúvida acerca da aplicabilidade, à LCA, da
vedação prescrita no edital, item 3.3, inciso III, submeti a
questão ao Jurídico do BDMG, que, no teor do parecer o
qual pode ser consultado pelo endereço
https://goo.gl/uX4kXJ manifestou-se pela
impossibilidade de participação da licitante no Pregão.

1

06/12/2018 14:13:09 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Aguardem enquanto lhes
disponibilizo o resultado da avaliação objeto da análise
acerca da hipótese de impedimento a que se refere o
edital, item 3.3, inciso III.

1

06/12/2018 14:10:11 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

06/12/2018 14:10:04 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

04/12/2018 14:11:59 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para
que seja submetida à análise técnica do órgão jurídico
do BDMG o incorrimento ou não do licitante F000189 na
hipótese de impedimento estabelecida no edital, item
3.3, inciso III. ". O lote deve ser reativado dia 06/12/2018
às 14:00 h.

1

04/12/2018 14:09:37 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

04/12/2018 14:09:24 Pregoeiro Dentro de alguns minutos será publicada no portal do
BDMG na internet, na página referente à licitação, a ata
da sessão pública até o momento.

1

04/12/2018 14:06:13 Pregoeiro Os senhores têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura da sessão.

1

04/12/2018 14:05:31 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 quando
concedida a oportunidade implicará na preclusão do
direito de interposição de recurso.

1

04/12/2018 14:03:45 Pregoeiro A sessão pública será reaberta no dia 06/12/2018, às
14h, neste mesmo ambiente virtual.

1

04/12/2018 14:02:42 Pregoeiro Tendo em conta o princípio da obtenção de
competitividade e a finalidade precípua da licitação,
assegurar a seleção da melhor proposta para o BDMG,
nos termos da Lei Federal 13.303/2016, art. 31, e
conforme estabelece o edital, item 5.2.1, a sessão
pública será suspensa para que seja submetida à
análise técnica do órgão jurídico do BDMG o
incorrimento ou não do licitante F000189 na hipótese de
impedimento estabelecida no edital, item 3.3, inciso III.

1

04/12/2018 14:01:59 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde.1

04/12/2018 14:00:58 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1
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Data / hora Remetente MensagemLote

04/12/2018 14:00:14 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

04/12/2018 12:12:46 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " pausa
para o almoço. ". O lote deve ser reativado dia
04/12/2018 às 14:00 h.

1

04/12/2018 12:12:24 Pregoeiro Bom almoço. Declaro suspensa a sessão pública.1

04/12/2018 12:12:08 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

04/12/2018 12:11:22 Pregoeiro Para registro, em relação às afirmações feitas pelo
licitante F000169 às 10:44:51 acerca de tentativas de
contato, consigno que desde a abertura da sessão até
este momento não acessei contas de e-mail ou atendi
telefonemas. Em observância aos princípios que regem
as licitações públicas, este Pregoeiro não atende
licitantes em privado, restringindo-se a comunicação à
realizada pela funcionalidade de chat do sistema.

1

04/12/2018 12:06:39 Pregoeiro Os senhores têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura da sessão, às 14h.

1

04/12/2018 12:06:02 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.

1

04/12/2018 12:05:48 Pregoeiro Faremos uma pausa para que possamos almoçar.
Retornaremos às 14h, neste mesmo ambiente virtual.

1

04/12/2018 12:04:53 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação encaminhada
pelo licitante F000189 pode ser consultada pelo
endereço https://goo.gl/nxkHSu

1

04/12/2018 12:00:26 Pregoeiro Senhores, aguardem enquanto lhes disponibilizo a
documentação de habilitação encaminhada pelo licitante
F000189.

1

04/12/2018 12:00:03 Pregoeiro Sr. licitante F000189, acuso o recebimento de e-mail,
com 14 anexos.

1

04/12/2018 11:59:18 Fornecedor
F000189

Sr. Pregoeiro, documentação enviada.1

04/12/2018 11:42:03 Pregoeiro Para tanto, F000189, 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.

1

04/12/2018 11:42:02 Fornecedor
F000189

ok, iremos providenciar1

04/12/2018 11:41:37 Pregoeiro Sr. licitante F000189, 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, e a documentação a que
se referem as condições de habilitação do edital, Anexo
II, itens 2.4.1 e 2.4.2 e respectivos subitens.

1

04/12/2018 11:41:14 Fornecedor
F000189

Sim1
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Data / hora Remetente MensagemLote

04/12/2018 11:40:04 Pregoeiro Sr. licitante F000189, também pelo que prescreve o
edital, Anexo II, item 2.7, você declara que o profissional
a ser indicado nos termos do item 2.4.2 do mesmo
anexo atuará efetivamente na prestação dos serviços
objeto da licitação?

1

04/12/2018 11:38:03 Fornecedor
F000189

Sr. Pregoeiro, nosso entendimento é de que não há
nenhum fato impeditivo para a nossa participação.

1

04/12/2018 11:35:51 Pregoeiro Sr. licitante F000189, pelo que prescreve o edital, Anexo
II, item 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-34/2018?

1

04/12/2018 11:16:13 Pregoeiro Senhores, a regularidade junto ao CAFIMP e ao CEIS e
o relatório CRC referentes à licitante F000189 podem
ser verificados mediante o endereço
https://goo.gl/KKJLT6 . Aguardem enquanto empreendo
a análise pertinente.

1

04/12/2018 11:04:21 Pregoeiro Senhores, aguardem enquanto obtenho e lhes
disponibilizo o relatório CRC e a verificação da
regularidade junto ao CAFIMP e CEIS, referentes à
licitante F000189

1

04/12/2018 11:02:22 Pregoeiro Aceita a última proposta do licitante F000189, no valor
de R$130.000,00, não presumível sua inexequibilidade,
segundo os critérios objetivos do edital.

1

04/12/2018 11:02:09 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 00.758.743/0001-25 - LCA
Consultores S.S. para esse lote foi aceita. O valor final
da proposta foi 130.000,00.

1

04/12/2018 11:00:02 Fornecedor
F000189

SR. Pregoeiro, dado o contexto, aceitamos seguir com o
valor de R$ 130.000,00

1

04/12/2018 10:57:51 Pregoeiro Sr. licitante F000189, tendo em conta a disputa e o
critério de exequibilidade presumida determinado no
edital, podemos fechar no valor global de
R$130.000,00?

1

04/12/2018 10:52:42 Fornecedor
F000189

SR Pregoeiro, podemos chegar em R$ 140.000,001

04/12/2018 10:52:11 Pregoeiro Sr. licitante F000189, aguardo melhor oferta.1

04/12/2018 10:51:56 Fornecedor
F000169

ok1

04/12/2018 10:51:35 Pregoeiro Sr. licitante F000169, em razão da dinâmica própria do
procedimento licitatório, conforme previsto na legislação
e no edital, a fase de lances se encerrou quando do
lance mais recente do licitante F000189, com o qual
prosseguirei a negociação.

1

04/12/2018 10:51:08 Fornecedor
F000169

Mesmo tendo opcao de valores mais atrativos1

04/12/2018 10:50:46 Fornecedor
F000169

Mas se nao há formas de considerar isso, infelizmente,
perderemos

1

04/12/2018 10:50:18 Fornecedor
F000169

Ok, se assim tem que ser feito, tudo bem. Apenas nao
tive tempo hábil para colocar nosso melhor lance

1

04/12/2018 10:49:17 Pregoeiro Sr. licitante F000169, o BDMG não pode ser
responsabilizado e nem o certame prejudicado em
relação a essas questões, segundo a legislação
específica. Contudo, você teve ocasião de participar,
sim, da fase de lances, dando três lances. Portanto, sua
participação não foi efetivamente prejudicada.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

04/12/2018 10:47:09 Fornecedor
F000169

Sr. Pregoeiro, talvez isso seja em relaçao a página onde
eu conseguia emitir os lances, a qual nao estava me
habilitando. Acompanhando o chat e as negociaçoes,
estavamos desde o início

1

04/12/2018 10:46:08 Pregoeiro Sr. licitante F000169, sua ausência foi verificada
mediante a emissão de relatórios de presença, via
sistema. O último relatório emitido constata que estava
ausente às 10h08.

1

04/12/2018 10:44:51 Fornecedor
F000169

inclusive, registrei via email, contato telefonico e prints
da tela

1

04/12/2018 10:44:28 Fornecedor
F000169

eu estava presente desde as 9h151

04/12/2018 10:44:02 Pregoeiro Sr. licitante F000169, verifiquei que esteve ausente da
sessão pública até pouco antes de seu primeiro lance,
após o tempo randômico. Cabia-lhe estar presente
quando da abertura da sessão.

1

04/12/2018 10:41:27 Pregoeiro Sr. licitante F000169, pelo que determinam o edital, item
6.2.9, e o Decreto Estadual 44.786/2008, art. 13, inciso
XLVIII, é responsabilidade do licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da
perda de negócios se não atender a quaisquer
mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ou
de sua desconexão.

1

04/12/2018 10:41:19 Pregoeiro Senhores, solicito-lhes sua atenção e que não se
manifestem até que eu conclua minhas ponderações, do
que lhes avisarei.

1

04/12/2018 10:40:25 Fornecedor
F000169

Sr. Pregoeiro, algum posicionamento?1

04/12/2018 10:30:58 Fornecedor
F000169

Sr. Pregoeiro, aguardo seu posicionamento em relaçao
ao meu ponto

1

04/12/2018 10:28:55 Fornecedor
F000189

Sr. Pregoeiro, podemos chegar em R$ 140.000,001

04/12/2018 10:28:52 Fornecedor
F000169

inclusive registramos nossa dificuldade via email e
telefone

1

04/12/2018 10:28:38 Fornecedor
F000169

Estamos participando e com interesse em negociar o
valor, porém ficamos mais de 30 min sem acesso a
sessao

1

04/12/2018 10:28:26 Pregoeiro Sr. licitante F000189, aguardo melhor oferta.1

04/12/2018 10:27:51 Pregoeiro Sr. licitante F000169,  a negociação é com o licitante
F000189, melhor classificado após a fase de lances,
segundo o rito prescrito na legislação específica à qual
vinculam-se minhas decisões.

1

04/12/2018 10:27:04 Fornecedor
F000189

Sr Pregoreiro, dado encerrado o randomico,
entendemos que a negociação é somente conosco,
estamos corretos?

1

04/12/2018 10:26:32 Fornecedor
F000169

ok, entao 138.000,00 minha oferta1

04/12/2018 10:26:10 Pregoeiro Negociemos aqui pelo chat, mesmo. Aguardo melhor
oferta.

1

04/12/2018 10:26:01 Fornecedor
F000169

quero enviar 140.000,001

04/12/2018 10:25:47 Fornecedor
F000169

Sim, mas nao consigo enviar1
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Data / hora Remetente MensagemLote

04/12/2018 10:25:28 Pregoeiro Sr. licitante F000189, vamos negociar? Aguardo melhor
oferta.

1

04/12/2018 10:25:06 Portal de
compras

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

1

04/12/2018 10:23:31 Pregoeiro Srs. licitantes, a fase de lances já pode ser encerrada a
qualquer momento. Deem seu melhor lance.

1

04/12/2018 10:22:45 Fornecedor
F000169

Apenas conseguimos agora dar o lance1

04/12/2018 10:10:14 Pregoeiro Srs. licitantes, a fase de lances já pode ser encerrada a
qualquer momento. Deem seu melhor lance.

1

04/12/2018 10:05:12 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

04/12/2018 10:05:02 Pregoeiro Srs. licitantes, dentro de pouco mais de cinco minutos a
fase de lances poderá ser encerrada a qualquer
momento. Deem seus lances.

1

04/12/2018 10:04:12 Portal de
compras

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

1

04/12/2018 10:02:56 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado em um minuto.

1

04/12/2018 09:57:04 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado.

1

04/12/2018 09:51:31 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

04/12/2018 09:51:27 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à disputa por lances.1

04/12/2018 09:50:13 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.

1

04/12/2018 09:49:46 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.

1

04/12/2018 09:49:21 Pregoeiro Antes de procedermos à disputa mediante lances,
requeiro sua atenção aos seguintes avisos.

1

04/12/2018 09:49:06 Pregoeiro  Srs. licitantes, as propostas apresentadas foram
consideradas válidas em relação aos requisitos formais
do edital.

1

04/12/2018 09:42:22 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Aguardem enquanto analiso as
propostas comerciais já apresentadas.

1

04/12/2018 09:40:16 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
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Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

04/12/2018 09:40:16 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR

Atas anteriores

Nº da ata Data/hora da geração Lote

1 04/12/18 14:12 -

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
Virginia Silame Maranhão Lima
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