
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

GERENCIA GERAL DE ADMNISTRACAO FINANC.

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201012 000003/2019.

Às 14:02:16 horas, do dia 7 de Junho de 2019, 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 liquidação
financeira de operações realizadas pelo BDMG nos mercados financeiro, de capital e de derivativos, junto ao
SELIC e à CETIP, obedecidas as especificações constantes no edital..

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 60.701.190/0001-04 - ITAU
UNIBANCO S.A.

SimMARCO ANTONIO
GAMARANO

Lote:

Descrição:

Serviços de liquidação financeira de operações realizadas pelo BDMG nos mercados financeiro, de capital
e de derivativos, junto ao SELIC e à CETIP, conforme condições do edital

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Manifestação de intenção de recurso concluída

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

SERVICO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA DE OPERACOES REALIZADAS NO MERCADO
FINANCEIRO, DE CAPITAL E DE DERIVATIVOS

000086061 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.

Identificação do fornecedor: F000176

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 100.727,64

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA DE OPERACOES REALIZADAS NO MERCADO
FINANCEIRO, DE CAPITAL E DE DERIVATIVOS

Nº do item no processo: 1

000086061 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$ 100.727,6400 R$ 100.727,64

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

07/06/2019 15:09:42 A proposta do fornecedor 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. foi aceita,
pelo valor total de R$ 100.727,64.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

07/06/2019 15:23:57 O fornecedor ITAU UNIBANCO S.A. foi habilitado, de acordo com as exigências do
edital.

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

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2019 15:40:26 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão pública.1

07/06/2019 15:40:15 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

07/06/2019 15:37:46 Pregoeiro Sr. licitante, tem dois minutos para apresentar quaisquer
dúvidas que tiver, após o que o chat será bloqueado e
será encerrada a sessão pública.

1

07/06/2019 15:37:22 Pregoeiro O instrumento de proposta será encaminhado aos
cuidados de Sérgio Vieira, na Rua da Bahia, 1.600, GAJ
7º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-907.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2019 15:37:03 Pregoeiro Adjudico o objeto ao licitante ITAU UNIBANCO S.A.,
que deverá encaminhar, no prazo de dois dias úteis
contados desta convocação específica, o instrumento de
proposta comercial conforme o modelo do edital, Anexo
III, item 4.1, impresso e devidamente preenchido e
assinado.

1

07/06/2019 15:36:47 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 07/06/2019, às 15:36. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

07/06/2019 15:26:31 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 07/06/2019,
às 15:26.

1

07/06/2019 15:26:27 Pregoeiro Declaro o Itaú Unibanco S.A. vencedor da licitação. Pelo
que determina o edital, item 7 e respectivos subitens,
abre-se agora o prazo de dez minutos relativo à
interposição de recurso.

1

07/06/2019 15:23:57 Portal de
compras

O fornecedor 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO
S.A., cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse

1

07/06/2019 15:22:22 Pregoeiro Para materialização do princípio constitucional da
eficiência, ao qual o BDMG se vincula nos termos da Lei
Federal 13.303/2016, art. 31, e mediante a prerrogativa
expressa no edital, item 4.5.3, as demais condições de
habilitação do licitante foram verificadas mediante
diligência, considerados os documentos obtidos junto
aos respectivos portais na internet; os já apresentados,
no âmbito do pregão BDMG-07/2019; e, em relação ao
critério de habilitação técnica, de manifestação da
Gerência Geral de Administração Financeira do BDMG.
Os documentos obtidos podem ser consultados pelo
endereço http://bit.ly/2WpnS1k

1

07/06/2019 15:14:49 Fornecedor
F000176

Não há fatos impeditivos para a participação do Itaú
Unibanco no referido pregão

1

07/06/2019 15:10:28 Pregoeiro Sr. licitante, pelo que prevê o edital, Anexo II, item 2.7,
declara, para fins de habilitação, sob as penas da lei,
não haver fatos impeditivos para sua participação no
Pregão de edital BDMG-09-B/2019?

1

07/06/2019 15:09:42 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 60.701.190/0001-04 - ITAU
UNIBANCO S.A. para esse lote foi aceita. O valor final
da proposta foi 100.727,64.

1

07/06/2019 15:09:08 Fornecedor
F000176

Prezados, ratifico o posicionamento do Itaú Unibanco
em manter o valor do lance inicial.

1

07/06/2019 14:58:22 Pregoeiro Sr. licitante, entendo. Contudo, a proposta encaminhada
em Abr/19 ao BDMG foi de R$8.375,61 e meu ponto é
que o decréscimo em relação ao valor originalmente
proposto pelo Itaú não interfere na exequibilidade.
Fechemos em R$100.507,32.

1

07/06/2019 14:51:41 Fornecedor
F000176

Considerando o racional utilizado para a apuração do
valor em Abr/19, na data atual nosso preço seria R$
8.437,53/mês. Desta forma, consideramos já um
decréscimo de R$ 43,56.

1

07/06/2019 14:46:49 Pregoeiro Sr. licitante, por que não aceitar o valor ofertado ao
BDMG em Abr/19, que representa um decréscimo de
R$18,36 na remuneração mensal, em relação à sua
proposta original?

1

07/06/2019 14:42:28 Fornecedor
F000176

Ratifico o posicionamento do Itaú Unibanco em manter o
valor do lance inicial.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2019 14:41:03 Pregoeiro Sim, sr. licitante, mas esse prazo de dois meses na
interfere na exequibilidade do preço. Fechemos no
global de R$100.507,32.

1

07/06/2019 14:38:36 Fornecedor
F000176

O calculo para apuração do valor acima faz referência a
Abr/19, não se aplica para o mês vigente.

1

07/06/2019 14:35:14 Pregoeiro Sr. licitante, a proposta do Itaú apresentada quando da
pesquisa de preços importa no valor global de
R$100.507,32. Fechemos nesse valor.

1

07/06/2019 14:32:25 Fornecedor
F000176

Ratifico o posicionamento do Itaú Unibanco em manter o
valor do lance inicial.

1

07/06/2019 14:29:30 Pregoeiro Sr. licitante, no âmbito da pesquisa de preços que
empreendemos para determinação do valor de
referência, o Itaú ofereceu proposta de valor inferior.
Fechemos em R$100.000,00

1

07/06/2019 14:27:33 Fornecedor
F000176

Infelizmente não conseguiremos atender no valor
proposto considerando a precificação do produto
praticada pelo Itaú Unibanco atualmente.

1

07/06/2019 14:25:05 Pregoeiro Sr. licitante, vamos negociar? Fechemos no valor de
R$96.000,00, que importa num decréscimo da ordem de
5% no valor estabelecido como referencial.

1

07/06/2019 14:24:48 Portal de
compras

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

1

07/06/2019 14:20:34 Fornecedor
F000176

Não, manteremos a proposta de R$ 100.727,641

07/06/2019 14:19:53 Pregoeiro Sr. licitante, podemos fechar no valor global de
R$96.000,00?

1

07/06/2019 14:16:19 Pregoeiro Sr. licitante, passo à negociação do valor ofertado,
segundo a prescrição do edital, item 6.9.1, devendo as
propostas serem registradas como lances, enquanto
negociarmos no âmbito da fase de lances, e mediante o
chat, ao término da fase de lances, ao término daquela
fase.

1

07/06/2019 14:15:17 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

07/06/2019 14:14:17 Portal de
compras

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

1

07/06/2019 14:13:50 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

07/06/2019 14:13:45 Pregoeiro A proposta apresentada foi considerada válida, por
atender aos requisitos formais do edital.

1

07/06/2019 14:11:00 Fornecedor
F000176

teste1

07/06/2019 14:03:14 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Aguardem enquanto analiso as
propostas comerciais já apresentadas.

1

07/06/2019 14:02:16 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão
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Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

07/06/2019 14:02:16 - 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
Virginia Silame Maranhão Lima
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