
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

GEREN. GE. DE GEST.DE PESSOAS E PATRIM.

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201014 000005/2019.

Às 09:31:25 horas, do dia 4 de Novembro 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 Locação de solução de
comunicação corporativa composta por Central Telefônica PABX (TDM/IP) e  Plataforma de Contact Center,
nos termos do 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 07.403.266/0001-24 - MUNDO
TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA LTDA

SimRIVALDO JOSE DE CASTRO

Outro 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA
COMERCIAL LTDA

SimEdilson Ferreira da Silva

Outro 65.295.172/0001-85 - METODO
TELECOMUNICACOES E
COMERCIO LTDA

SimANDERSON MENDES
PIMENTA

Outro 06.126.611/0001-67 - DIGI
SOLUCOES DE COMUNICACAO
LTDA

SimAry Carneiro Vilhena Junior

Lote:

Descrição:

Serviços de locação de solução de comunicação corporativa, composta por Central Telefônica PABX
(TDM/IP) e Plataforma de Contact Center, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

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

SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DE TE LECOMUNICACOES

000027863 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1
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Propostas:

Fornecedor:

06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA

Identificação do fornecedor: F000107

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:
em razão do não cumprimento do que determina o edital, Anexo III, item 1.4.2, , e pelo que
determina o edital, item 4.5.4.a, tendo permanecido inerte o licitante, embora instado a apresentar
as informações conforme requerido. Para registro, o licitante se encontra neste momento ausente da
sessão pública

Valor total: R$ 1.936.274,94

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DE TE
LECOMUNICACOES

Nº do item no processo: 1

000027863 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$ 1.936.274,9400 R$ 1.936.274,94

Fornecedor:

07.403.266/0001-24 - MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000150

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:
em razão do que determina o edital, item 3.9.3, por indeterminação da marca do telefone IP
ofertado, e pelo que determina o edital, item 4.5.4.a, tendo permanecido inertes o licitante, embora
instado a apresentar as informações conforme requerido. Para registro, o licitante se encontra neste
momento ausente da sessão pública.

Valor total: R$ 1.936.274,94

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DE TE
LECOMUNICACOES

Nº do item no processo: 1

000027863 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):

90 dias

Quantidade: 1,00
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Valor unitário: Valor total:R$ 1.936.274,9400 R$ 1.936.274,94

Fornecedor:

26.299.693/0001-59 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000123

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 1.665.074,94

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DE TE
LECOMUNICACOES

Nº do item no processo: 1

000027863 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 dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 1.665.074,9400 R$ 1.665.074,94

Fornecedor:

65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA

Identificação do fornecedor: F000169

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 1.936.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DE TE
LECOMUNICACOES

Nº do item no processo: 1

000027863 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 dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 1.936.000,0000 R$ 1.936.000,00

Lances:

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

06/11/2019 15:54:41 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA
COMERCIAL LTDA

NãoR$ 1.522.000,00

06/11/2019 15:52:32 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA
COMERCIAL LTDA

NãoR$ 1.559.000,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

06/11/2019 15:52:14 65.295.172/0001-85 - METODO
TELECOMUNICACOES E
COMERCIO LTDA

NãoR$ 1.630.000,00

06/11/2019 15:45:16 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA
COMERCIAL LTDA

NãoR$ 1.659.000,00

06/11/2019 15:27:47 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA
COMERCIAL LTDA

NãoR$ 1.662.000,00

06/11/2019 15:26:16 65.295.172/0001-85 - METODO
TELECOMUNICACOES E
COMERCIO LTDA

NãoR$ 1.663.000,00

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

22/11/2019 09:37:47 A proposta do fornecedor 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA foi
aceita, pelo valor total de R$ 1.419.532,75.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

22/11/2019 14:41:58 O fornecedor TELEALPHA COMERCIAL LTDA 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

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento

22/11/19 10:33
para avaliação técnica dos documentos apresentados para habilitação
técnica.

22/11/2019 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

19/11/19 09:36
conclusão da avaliação a que se refere o edital, Anexo IV.

22/11/2019 09:30Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

14/11/19 09:41
conclusão da avaliação a que se refere o edital, Anexo IV.

19/11/2019 09:30Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

07/11/19 16:01
para apresentação e análise da documentação a que se refere o edital,
Anexo IV.

14/11/2019 09:30Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

07/11/19 11:29
pausa para o almoço

07/11/2019 13:30Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão
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Data / hora Evento

06/11/19 18:03
em razão da impossibilidade de conclusão da negociação e demais atos
pertinentes ao certame, pelo adiantado da hora.

07/11/2019 09:30Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

04/11/19 17:17
conforme prevê o edital, item 5.2.1, em razão da impossibilidade de
conclusão ainda hoje da análise das propostas comerciais originalmente
apresentadas e demais atos pertinentes, pelo adiantado da hora.

06/11/2019 13:30Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

04/11/19 11:59
conforme prevê o edital, item 5.2.1, para análise, pelo BDMG, da
documentação técnica apresentada junto às propostas comerciais e para
o almoço.

04/11/2019 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2019 14:58:13 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão pública.1

22/11/2019 14:58:03 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

22/11/2019 14:56:54 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro, estaremos enviando as documentações
solicitadas.

1

22/11/2019 14:55:51 Pregoeiro Srs. licitantes, vocês tem dois minutos para
apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem, após o
que o chat será bloqueado e a sessão pública
encerrada.

1

22/11/2019 14:54:54 Pregoeiro Os, demais atos e decisões serão oportunamente
publicados neste ambiente eletrônico e também no
portal do BDMG na internet. A ata da sessão pública
será disponibilizada no portal do BDMG na internet, em
alguns minutos após o encerramento da sessão pública.

1

22/11/2019 14:53:40 Pregoeiro Adjudico o objeto ao licitante TELEALPHA COMERCIAL
LTDA, condicionada a adjudicação ao encaminhamento,
no prazo máximo de dois dias úteis contados desta
intimação da documentação de habilitação técnica
encaminhada via e-mail no dia 22/11, em vias originais;
cópias autenticadas; ou cópias simples acompanhadas
dos originais, neste caso sendo os originais
posteriormente disponibilizados ao licitante para
retirada, nos termos do anexo II do edital. Os
documentos deverão ser entregues na sede do BDMG,
na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, Belo Horizonte/MG,
cep 30.160-907, aos cuidados de Sérgio Vieira
Pregoeiro do BDMG.

1

22/11/2019 14:52:53 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 22/11/2019, às 14:52. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

22/11/2019 14:42:44 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 22/11/2019,
às 14:42.

1

22/11/2019 14:42:40 Pregoeiro Senhores, abre-se agora o prazo para interposição de
recursos conforme o edital, item 7 e respectivos
subitens.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2019 14:41:58 Portal de
compras

O fornecedor 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA
COMERCIAL LTDA, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.

1

22/11/2019 14:39:42 Pregoeiro Assim, verificado o atendimento do requisito de
habilitação técnica e também os demais requisitos de
habilitação, considero habilitada e declaro vencedora do
certame a licitante F000123. Aguardem enquanto
empreendo o registro pertinente no sistema.

1

22/11/2019 14:39:00 Pregoeiro Senhores, a documentação mais recentemente
apresentada pela licitante F000123 foi encaminhada à
análise da área técnica do BDMG, a qual se manifestou
nos seguintes e exatos termos: Em relação às
exigências de comprovação da capacidade técnica, de
acordo com a documentação complementar relacionada
aos atestados, foram devidamente identificados para
sanar as pendencias relacionadas com a solução da
Central Telefônica (TDM/IP), a Comunicação Unificada
e o Gateway celular E1. Portanto, as exigências estão
todas cumpridas e identificadas.

1

22/11/2019 14:18:01 Pregoeiro Senhores, a documentação mais recentemente
encaminhada pela licitante F000123 pode ser
consultada pelo endereço http://bit.ly/35ruXTO .
Aguardem enquanto empreendo a análise pertinente.

1

22/11/2019 14:13:51 Pregoeiro Sr. licitante F000123, acuso o recebimento de e-mail
com quatro anexos. Senhores licitantes, aguardem
enquanto lhes disponibilizo a documentação
encaminhada.

1

22/11/2019 14:12:50 Fornecedor
F000123

Prezado Sr. Pregoeiro, email enviado.1

22/11/2019 14:08:13 Pregoeiro Sr. licitante F000123, assim que concluir o
encaminhamento, avise aqui pelo chat.

1

22/11/2019 14:07:54 Pregoeiro Senhores, diante da manifestação via chat da licitante
F000123, revogo a decisão de realizar diligência
conforme consignada aqui.

1

22/11/2019 14:05:46 Fornecedor
F000123

Prezado Sr. Pregoeiro, estaremos encaminhando agora
mesmo por email.

1

22/11/2019 14:05:31 Pregoeiro A sessão pública será reaberta em 27/11, às 14h, neste
mesmo ambiente virtual. Os senhores têm dois minutos
para apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem, após
o que o chat será bloqueado até a reabertura da sessão.

1

22/11/2019 14:03:36 Pregoeiro Assim, para privilégio do interesse público e conforme
prevê o edital, item 4.5.3, a sessão pública será
novamente suspensa para que a licitante F000123
comprove, até as 19h do dia 26/11, por qualquer meio
apto à comprovação e documentável, a experiência
prévia relacionada ao requisito do edital, Anexo II, item
2.4.1, especificamente acerca das 15 Licenças de
Comunicação Unificada e Gateway Celular E1  para 08
canais. Para cumprimento dessa diligência a licitante
F000123 se manifestará via e-mail encaminhado ao
endereço bdmg.pe@gmail.com ou mediante
encaminhamento de documentação ao setor de
protocolo do BDMG, na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes,
Belo Horizonte/MG, aos cuidados de Sérgio Vieira
Pregoeiro.

1

22/11/2019 14:03:14 Fornecedor
F000123

Boa tarde!1
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Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2019 14:00:48 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Após a devida análise a área
competente do BDMG manifestou-se nos seguintes
termos, sobre a documentação relativa à habilitação
técnica da então melhor classificada: Em relação às
exigências de comprovação da capacidade técnica, nos
02 atestados entregues, não foram identificados na
solução da Central Telefônica (TDM/IP), a Comunicação
Unificada nem tampouco o Gateway celular E1. Quanto
à solução da Plataforma de Contact Center, as
exigências estão todas cumpridas e identificadas.

1

22/11/2019 14:00:26 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

22/11/2019 14:00:22 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

22/11/2019 10:33:58 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para
avaliação técnica dos documentos apresentados para
habilitação técnica. ". O lote deve ser reativado dia
22/11/2019 às 14:00 h.

1

22/11/2019 10:33:32 Pregoeiro Um bom dia. Declaro suspensa a sessão.1

22/11/2019 10:33:10 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

22/11/2019 10:29:28 Pregoeiro Senhores licitantes, a documentação relativa à
habilitação técnica do então melhor classificado foi
encaminhada à análise das áreas técnicas respectivas
do BDMG. Em razão disso, a sessão pública será
novamente suspensa e reaberta hoje, às 14h, neste
mesmo ambiente virtual. Os senhores têm dois minutos
para apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem, após
o que o chat será bloqueado até a reabertura da sessão,
hoje, às 14h.

1

22/11/2019 10:09:48 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação encaminhada
pelo licitante F000123 pode ser consultada pelo
endereço http://bit.ly/337oCLL e o relatório CRC e as
certidões junto ao CAFIMP e ao CEIS os quais obtive
podem ser verificados pelo endereço
http://bit.ly/2QDrNZb . Aguardem enquanto efetuo a
avaliação devida.

1

22/11/2019 09:43:55 Pregoeiro Antecipando-se à convocação específica, a licitante
F000123 apresentou concomitantemente à
documentação técnica referida no Anexo IV do edital
sua documentação de habilitação. Aguardem enquanto
lhes disponibilizo os documentos pertinentes e ainda o
relatório CRC e as certidões junto ao CEIS e ao
CAFIMP.

1

22/11/2019 09:37:47 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 26.299.693/0001-59 -
TELEALPHA COMERCIAL LTDA para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 1.419.532,75.

1

22/11/2019 09:34:40 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. A licitante F000123 entregou
tempestivamente a documentação a que se refere o
edital, Anexo IV, item 1, a qual pode ser consultada pelo
endereço http://bit.ly/2O9EQ1o . Empreendida a análise
técnica pertinente verificou-se o atendimento a todos os
requisitos técnicos exigidos. As avaliações das áreas
técnicas podem ser consultadas pelo endereço
http://bit.ly/2rbZshP .Assim, ratifico a classificação da
proposta apresentada pela licitante. Aguardem enquanto
realizo o registro pertinente no sistema.

1

22/11/2019 09:31:31 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1
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Data / hora Remetente MensagemLote

22/11/2019 09:31:27 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

19/11/2019 09:36:01 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
conclusão da avaliação a que se refere o edital, Anexo
IV. ". O lote deve ser reativado dia 22/11/2019 às 09:30
h.

1

19/11/2019 09:35:22 Pregoeiro Um bom dia a todos. Declaro novamente suspensa a
sessão pública.

1

19/11/2019 09:35:03 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

19/11/2019 09:31:59 Pregoeiro Em razão de novo pedido das áreas técnicas
demandantes da licitação e conforme prevê o edital,
item 5.2.1, a sessão pública será novamente suspensa,
para que seja concluída a avaliação a que se refere o
edital, Anexo IV. A reabertura será no dia 22/11/2019,
às 9h30, neste mesmo ambiente virtual. Os senhores
têm dois minutos para apresentarem quaisquer dúvidas
que tiverem, após o que o chat será bloqueado e a
sessão suspensa. NÃO DEIXEM DE COMPARECER
NA REABERTURA DA SESSÃO.

1

19/11/2019 09:31:52 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.1

19/11/2019 09:30:44 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

19/11/2019 09:30:40 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

14/11/2019 09:41:21 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
conclusão da avaliação a que se refere o edital, Anexo
IV. ". O lote deve ser reativado dia 19/11/2019 às 09:30
h.

1

14/11/2019 09:40:49 Pregoeiro Um bom dia. Declaro suspensa a sessão pública.1

14/11/2019 09:40:39 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

14/11/2019 09:38:41 Fornecedor
F000123

Bom dia Sr. Pregoeiro! De acordo!1

14/11/2019 09:38:22 Pregoeiro A pedido das áreas técnicas demandantes da licitação e
conforme prevê o edital, item 5.2.1, a sessão pública
será novamente suspensa, para que seja concluída a
avaliação a que se refere o edital, Anexo IV. A
reabertura será no dia 19/11/2019, às 9h30, neste
mesmo ambiente virtual. Os senhores têm dois minutos
para apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem, após
o que o chat será bloqueado e a sessão suspensa. NÃO
DEIXEM DE COMPARECER NA REABERTURA DA
SESSÃO.

1

14/11/2019 09:38:01 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.1

14/11/2019 09:37:26 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

14/11/2019 09:37:22 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

07/11/2019 16:01:41 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para
apresentação e análise da documentação a que se
refere o edital, Anexo IV. ". O lote deve ser reativado dia
14/11/2019 às 09:30 h.

1

07/11/2019 16:01:11 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro suspensa a sessão.1
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/11/2019 16:01:01 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

07/11/2019 15:59:36 Fornecedor
F000123

Entregaremos a documentação na segunda-feira dia
11/11/2019.

1

07/11/2019 15:59:06 Fornecedor
F000123

Ciente, de acordo.1

07/11/2019 15:58:23 Pregoeiro Srs. licitantes, têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura do certame, dia 14/11/2019,
às 9h30, neste mesmo ambiente virtual.

1

07/11/2019 15:58:02 Pregoeiro Sim, Sr. licitante F000123, o prazo para a entrega da
documentação a que se refere o Anexo IV é de dois dias
úteis.

1

07/11/2019 15:57:11 Fornecedor
F000123

Temos 2 dias úteis para entrega, correto?1

07/11/2019 15:57:07 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro, estamos cientes da documentação que
deve ser apresentada, obedecendo os requisitos do
Anexo IV.

1

07/11/2019 15:53:52 Pregoeiro Senhores, verificada junto a área demandante da
licitação a inocorrência da hipótese do edital, Anexo IV,
item 6, a sessão pública será suspensa para que seja
empreendido o procedimento a que se refere o mesmo
anexo. Sr. licitante F000123, a documentação será
entregue no setor do Protocolo do BDMG, na Rua da
Bahia, 1.600, S.JU  7º andar, Lourdes, Belo
Horizonte/MG, CEP 30160-907, aos cuidados de Sérgio
Vieira, pregoeiro do BDMG, ou mediante e-mail ao
endereço bdmg.pe@gmail.com .

1

07/11/2019 15:52:51 Fornecedor
F000123

Ok Sr. Pregoeiro, podemos fechar em R$ 1.419.532,75
sendo o valor mensal do Pabx R$ 6.900,00.

1

07/11/2019 15:51:17 Pregoeiro Sr. licitante F000123, proponho, então, que seja
arredondado para R$6.900,00 o valor mensal relativo à
central PABX, mantidos os demais mensais conforme já
ofertados por você, resultando no global de R$
1.419.532,75, conforme a planilha disponível pelo
endereço http://bit.ly/33ri9fP .

1

07/11/2019 15:42:33 Fornecedor
F000123

Complicado, pois realmente já esgotamos todos os
ajustes possíveis. Não seria possível fecharmos no valor
apresentado, para que possamos concluir esta
negociação conjugando o interesse de ambas as
partes?

1

07/11/2019 15:30:34 Pregoeiro Sr. licitante F000123, proponho-lhe um valor mensal de
R$6.600,00 pela locação da Central PABX, mantidos
todos os outros ofertados em sua proposta mais
recente, o que resulta num global de R$ 1.401.982,75.
O detalhamento pode ser consultado pelo endereço
http://bit.ly/2JYMMkY . Podemos fechar?

1

07/11/2019 15:11:26 Pregoeiro Senhores, aguardem enquanto analiso a proposta mais
recente do licitante F000123.

1

07/11/2019 15:10:36 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro, Enviamos neste instante a planilha por
email.

1

07/11/2019 15:06:44 Pregoeiro Sr. licitante F000123, ok. Aguardo.1

07/11/2019 15:05:01 Fornecedor
F000123

Peço mais alguns minutos, ainda estamos buscando
alternativas.

1

07/11/2019 14:31:23 Fornecedor
F000123

Ok1
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07/11/2019 14:27:50 Pregoeiro Sr. licitante F000123, percebi que me questionou via e-
mail se pode alterar a distribuição do desconto entre os
itens de 1 a 4. Preliminarmente, toda a comunicação
entre nós tem de ser via chat, quando em curso a
sessão pública. Sobre a questão, o desconto linear
incidirá obrigatoriamente sobre os itens da tabela 2, do
Anexo I, item 4.4 e você tem de observar a regra do
item 4.5.1.I do mesmo anexo. No mais, tem liberdade
para adequar sua proposta.

1

07/11/2019 14:23:21 Pregoeiro Sr. licitante F000123, agradeço sua boa vontade e
afirmo que busco conjugar o seu interesse com o
interesse do BDMG. Prossigamos a negociação.

1

07/11/2019 14:20:34 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro, conforme informado nossos valores já
estão no limite possível, para manter o equilibrio
financeiro da operação. Em alguns minutos, estarei lhe
enviando uma planilha final, visto que não temos
margens para estes descontos solicitados.

1

07/11/2019 13:58:55 Pregoeiro Sr. licitante F000123, o ágio no preço relativo à locação
da centra PABX pode ser bem menor. Assim, proponho-
lhe o valor global de R$1.383.762,93, ao que
correspondem os unitários expressos na planilha
disponível para consulta pelo endereço
http://bit.ly/36IhW9Q

1

07/11/2019 13:31:05 Fornecedor
F000123

Boa tarde!1

07/11/2019 13:30:46 Pregoeiro Senhores, boa tarde. Aguardem enquanto analiso a
proposta mais recente do licitante F000123.

1

07/11/2019 13:30:30 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

07/11/2019 13:30:24 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

07/11/2019 11:29:49 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " pausa
para o almoço ". O lote deve ser reativado dia
07/11/2019 às 13:30 h.

1

07/11/2019 11:29:24 Pregoeiro Bom almoço. Declaro suspensa a sessão.1

07/11/2019 11:29:13 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

07/11/2019 11:28:06 Fornecedor
F000123

Ok.1

07/11/2019 11:27:01 Pregoeiro Srs. licitantes, faremos uma pausa para que possamos
almoçar. Retornaremos às 13h30, neste mesmo
ambiente virtual. Os senhores têm dois minutos para
apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem, após o
que o chat será bloqueado até a reabertura da sessão.

1

07/11/2019 11:26:10 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro, Enviamos neste instante a planilha por
email.

1

07/11/2019 11:18:52 Pregoeiro Sr. licitante F000123, quando concluir o
encaminhamento avise aqui pelo chat.

1

07/11/2019 10:56:55 Fornecedor
F000123

Ok.1

07/11/2019 10:56:01 Pregoeiro Retifico: Sr. licitante F000123, encaminhe ao e-mail
bdmg.pe@gmail.com a planilha com o detalhamento da
proposta, para prosseguirmos com a negociação.

1
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07/11/2019 10:55:31 Pregoeiro Sr. licitantes, solicito-lhe que encaminhe ao e-mail
bdmg.pe@gmail.com a planilha com o detalhamento da
proposta, para prosseguirmos com a negociação.

1

07/11/2019 10:53:19 Fornecedor
F000123

Como informamos, o escopo desta licitação é diferente
do objeto ao qual somos o atual fornecedor junto ao
banco.Estávamos em contato com os Fabricantes da
Solução proposta, e conseguimos, além dos descontos
concedidos anteriormente, um adicional, permitindo-nos
praticar o valor final de R$ 1.458.713,00.

1

07/11/2019 10:34:53 Pregoeiro F000123, terá o tempo o qual for necessário.1

07/11/2019 10:33:40 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro, nos dê alguns minutos, estamos
buscando descontos junto aos fabricantes envolvidos.

1

07/11/2019 10:22:20 Pregoeiro Sr. licitante F000123, considerada cuidadosamente sua
argumentação, proponho-lhe o valor global de R$
1.359.173,22 , relativo aos unitários da planilha que
pode ser consultada pelo endereço http://bit.ly/36GSSAe

1

07/11/2019 09:49:19 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto analiso a proposta
mais recentemente ofertada.

1

07/11/2019 09:47:41 Fornecedor
F000123

Enviamos resposta ao email recebido.1

07/11/2019 09:45:40 Pregoeiro Sr. licitante F000123, considerando que é o nosso atual
fornecedor dos serviços objeto da licitação, os valores
que propus mais recentemente, além de contemplar os
atualmente pagos pelos serviços, correspondem a um
acréscimo acima da correção monetária definida para o
contrato vigente. Diante disso, o ágio em sua proposta
não se justifica. Aguardo melhor oferta.

1

07/11/2019 09:35:01 Fornecedor
F000123

Bom dia, vamos prosseguir.1

07/11/2019 09:33:47 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Prossigamos com a negociação
do preço então melhor ofertado.

1

07/11/2019 09:33:05 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

07/11/2019 09:32:58 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

06/11/2019 18:03:31 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " em
razão da impossibilidade de conclusão da negociação e
demais atos pertinentes ao certame, pelo adiantado da
hora. ". O lote deve ser reativado dia 07/11/2019 às
09:30 h.

1

06/11/2019 18:02:42 Pregoeiro Uma boa noite. Declaro suspensa a sessão.1

06/11/2019 18:02:29 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

06/11/2019 18:01:48 Fornecedor
F000123

Ok, de acordo.1

06/11/2019 17:59:19 Pregoeiro Srs. licitantes, em razão do adiantado da hora a sessão
pública será suspensa. Retornaremos amanhã, neste
mesmo ambiente virtual, às 9h30. Os senhores têm dois
minutos para apresentarem quaisquer dúvidas que
tiverem, após o que o chat será bloqueado até a
reabertura da sessão, amanhã, às 9h30.

1
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06/11/2019 17:54:28 Pregoeiro Sr. licitante F000123, identifiquei que é o nosso atual
fornecedor dos serviços objeto da licitação. Os valores
que proponho, além de contemplar os atualmente pagos
pelos serviços, correspondem a um acréscimo acima da
correção monetária definida para o contrato vigente.
Diante disso, o ágio em sua proposta não se justifica.
Aguardo melhor oferta.

1

06/11/2019 17:50:38 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro,Infelizmente, não conseguimos chegar
próximo deste valor proposto, como informamos
anteriormente, iniciamos nosso processo já com um
valor subsidiado e próximo do nosso limite.

1

06/11/2019 17:45:56 Pregoeiro Sr. licitante F000123, encaminhei-lhe minha proposta,
no valor global de R$ 1.130.684,50, a qual pode
também ser consultada pelo endereço
http://bit.ly/2Cmmtkl

1

06/11/2019 17:07:04 Pregoeiro Senhores, aguardem enquanto avalio a proposta
detalhada da licitante F000123.

1

06/11/2019 17:06:29 Fornecedor
F000123

 Planilha enviada.1

06/11/2019 16:44:59 Fornecedor
F000123

Agradeço1

06/11/2019 16:43:54 Pregoeiro Sr. licitante F000123, concedo-lhe trinta minutos
contados de agora. Caso venha a precisar de mais
tempo avise aqui pelo chat antes do prazo já concedido.

1

06/11/2019 16:42:18 Fornecedor
F000123

Preciso de mais 30 minutos no máximo.1

06/11/2019 16:40:32 Pregoeiro Sr. licitante F000123, o edital não prescreve a
determinação de prazo para a negociação. De quanto
tempo precisa?

1

06/11/2019 16:38:48 Fornecedor
F000123

Prezado Pregoeiro, quanto tempo tenho para envio da
planilha solicitada?

1

06/11/2019 16:11:28 Fornecedor
F000123

ok1

06/11/2019 16:10:55 Pregoeiro Quando concluir o encaminhamento, F000123, avise
aqui pelo chat.

1

06/11/2019 16:10:40 Pregoeiro Sr. licitante F000123, ainda em sede de negociação,
consideradas as determinações do edital, itens 6.9.1.2 e
6.9.1.3, e Anexo I, item 4.5.1, encaminhe ao e-mail
bdmg.pe@gmail.com o detalhamento dos valores
unitários relativos ao último global ofertado,
R$1.519.800,00. Para tanto utilize a planilha
disponibilizada pelo endereço  http://bit.ly/2nuFnRU .
Atenção: não encaminhe cópia da proposta comercial
readequada assinada, basta o detalhamento dos valores
unitários, nos termos do edital.

1

06/11/2019 16:07:54 Fornecedor
F000123

Prezado Sr. Pregoeiro, já iniciamos o certame com um
valor abaixo do valor de referência e bem abaixo dos
demais licitantes. Podemos aplicar um desconto
máximo, oferecendo o valor de R$ 1.519.800,00

1

06/11/2019 16:03:41 Pregoeiro Sr. licitante F000123, vamos negociar? Aguardo melhor
oferta.

1

06/11/2019 16:03:17 Pregoeiro Ambas as propostas são exequíveis, segundo o critério
objetivo do edital, item 6.4 e respectivos subitens.

1

06/11/2019 16:01:33 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto verifico a condição
de exequibilidade das propostas advindas da fase de
lances.

1
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06/11/2019 16:01:05 Portal de
compras

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

1

06/11/2019 15:51:31 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

06/11/2019 15:50:31 Portal de
compras

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

1

06/11/2019 15:44:15 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado em um minuto.

1

06/11/2019 15:32:51 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado.

1

06/11/2019 15:25:17 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

06/11/2019 15:25:15 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à disputa por lances.1

06/11/2019 15:24:32 Pregoeiro Conforme divulgado na página referente à licitação, no
portal do BDMG na internet, há um tutorial explicativo
em vídeo informando também como proceder para a
participação na sessão pública, que pode ser acessado
pelo endereço
http://www.compras.mg.gov.br/_tutorialpregao/index.htm

1

06/11/2019 15:23:01 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

06/11/2019 15:21:51 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.
Efetuem seus lances com atenção: o pedido de
exclusão não aceito implica na impossibilidade de
realização de novos lances.

1

06/11/2019 15:21:33 Pregoeiro Antes de procedermos à disputa mediante lances,
requeiro sua atenção aos seguintes avisos.

1

06/11/2019 15:20:29 Pregoeiro Senhores, a área técnica do BDMG manifestou-se: em
relação ao licitante F000123, pela regularidade do
certificado relativo à interface celular; e em relação ao
licitante F000169, pela regularidade do certificado
relativo à interface celular e que não foi apresentado
certificado de homologação relativo a aparelhos
analógicos, mas sim o relativo ao aparelho digital
ofertado. Vez que o licitante F000169 ofertou aparelhos
digitais no lugar de analógicos e que o certificado
pertinente foi apresentado, considero suprida a
exigência. Assim, considero ambas as propostas válidas
em relação aos requisitos formais do edital. Os
certificados podem ser consultados no portal da
ANATEL, pelo endereço
https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/lis
tarProdutosHomologados.xhtml#

1
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06/11/2019 15:01:11 Pregoeiro Sr. licitante F000150, minhas decisões se vinculam às
determinações do edital e são limitadas pela legalidade.
O que pede implica não em prorrogação, mas em
concessão de novo prazo para as adequações, o que
não é possível, em razão da impossibilidade de lhe
conceder tratamento diferenciado, em razão do princípio
da impessoalidade que rege este certame.

1

06/11/2019 14:55:56 Fornecedor
F000150

Prezado Sr Pregoeiro, desculpe nos a insistência.
Tendo em vista que ainda se encontra em análise das
propostas, solicitamos que seja estendido o prazo para
esclarecimentos e devidas adequações, tendo em vista
que permitirá uma maior competitividade no certame e
consequentemente maior economicidade para essa
administração.

1

06/11/2019 14:36:30 Pregoeiro Sr. licitante F000150, o critério do edital é objetivo.1

06/11/2019 14:35:06 Fornecedor
F000150

Ok. Não vimos necessidade dessa justificativa. Esta no
site da fabricante:
https://www.leucotron.com.br/terminais-telefonicos-

1

06/11/2019 14:32:42 Pregoeiro Sr. licitante F000150, a determinação relativa ao
telefone IP é necessária, o esclarecimento pertinente lhe
foi solicitado e você permaneceu inerte, ao que foi
desclassificado, pelo que prescreve o edital, item
4.5.4.a.

1

06/11/2019 14:26:06 Fornecedor
F000150

Prezado sr Pregoeiro, é contestável a desclassificação
em função do telefone IP ofertado. Observe no próprio
site dessa fabricante da central PABX que este telefone
IP é devidamente homologado por essa fabricante. Se
assim não fosse, deveria desclassificar todos os
licitantes pois pode-se ver no próprio site da licitante
credenciada que o telefone IP da referida fabricante
central é licenciado pela Fabricante, tendo a
produção/fabricação do telefone IP sendo feito na china
por outro fabricante terceirizado.

1

06/11/2019 14:14:55 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto obtenho junto à área
técnica do BDMG o parecer acerca das novas
informações prestadas.

1

06/11/2019 14:13:21 Pregoeiro Desclassifico as propostas apresentadas: pelo licitante
F000107, em razão do não cumprimento do que
determina o edital, Anexo III, item 1.4.2; e pelo licitante
F000150, em razão do que determina o edital, item
3.9.3, por indeterminação da marca do telefone IP
ofertado, e pelo que determina o edital, item 4.5.4.a,
tendo permanecido inertes ambos os licitantes, embora
instados a apresentarem as informações conforme
requeridas. Para registro, ambos os licitantes se
encontram neste momento ausentes da sessão pública.

1

06/11/2019 14:12:37 Pregoeiro Senhores licitantes, a possibilidade de aceitação de
itens de melhor qualidade dos que o determinados no
edital tem respaldo na jurisprudência específica.
Contudo, reitero que a compatibilidade com os
requisitos técnicos será feita oportunamente, nos termos
do edital, Anexo IV

1

06/11/2019 14:08:55 Fornecedor
F000169

Sr. Pregoeiro,estamos ofertando aparelhos digitais que
são superiores aos aparelhos analógicos e possuem
todas as funções exigidas no edital.

1

06/11/2019 14:08:06 Pregoeiro Registro o término do prazo para a prestação das
informações conforme requerido.

1
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06/11/2019 14:07:54 Pregoeiro Sr. licitante F000123, a compatibilidade com os
requisitos técnicos será feita oportunamente, nos termos
do edital, Anexo IV.

1

06/11/2019 14:06:33 Fornecedor
F000123

No edital não está previsto fornecimento de aparelho
digital.

1

06/11/2019 13:53:47 Fornecedor
F000169

 Boa tarde! Sr. Pregoeiro, a interface IP ofertada possui
o certificado na Anatel de Nº 08764-17-07681 , o
equipamento é integralmente compatível com a Central
Telefônica ofertada , conforme retificação do edital de
15/10/2019. O aparelho digital ofertado atende
plenamente as especificações técnicas do edital,
inclusive com superioridade, o certificado de
homologação do mesmo já foi anexado.

1

06/11/2019 13:53:31 Fornecedor
F000123

Interface Celular - Certificado anatel nº 03576-18-076821

06/11/2019 13:37:34 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

06/11/2019 13:37:27 Pregoeiro Srs. licitantes, para que se manifestem conforme
determinado, concedo-lhes trinta minutos contados
desta convocação específica. O chat será agora
desbloqueado.

1

06/11/2019 13:36:20 Pregoeiro Sr. licitante F000169, não apresentou certificados de
homologação junto à ANATEL relativos ao aparelho
telefônico analógico ofertado e à interface celular IP,
neste caso se de fabricante diverso do da Central
oferecida. Deverá informar os respectivos nºs para
validação junto à ANATEL, conforme o caso.

1

06/11/2019 13:35:22 Pregoeiro Sr. licitante F000150, verificou-se incongruência na
informação do fabricante do aparelho telefônico IP
ofertado, conforme consta no campo específico do
documento de detalhamento da proposta comercial e na
certificação de homologação específica, embora esta
não especificada no edital. Deverá informar aqui pelo
chat qual é efetivamente o fabricante do aparelho IP
oferecido.

1

06/11/2019 13:34:28 Pregoeiro Sr. licitante F000123, o nº que apresentou relativo ao
certificado de homologação da interface celular é, na
verdade, de um telefone IP com fio. Assim, se oferece
interface de outro fabricante que não o da Central
ofertada, deverá informar aqui pelo chat o número
referente ao certificado, para validação junto à ANATEL.

1

06/11/2019 13:33:32 Pregoeiro Sr. licitante F000107, não apresentou certificados de
homologação junto à ANATEL relativos à Central
Telefônica e aos aparelhos telefônicos analógicos
ofertados. Deverá informar aqui pelo chat os números
referentes aos certificados, para validação junto à
ANATEL.

1

06/11/2019 13:32:38 Pregoeiro Novamente para valoração do princípio da obtenção de
competitividade e com fundamento no que prescreve o
edital, item 4.1, serão empreendidas as diligências
especificadas a seguir, nos termos do edital, item 4.5.3,
cujo prazo contará da convocação específica.

1

06/11/2019 13:32:02 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. A avaliação da área técnica do
BDMG em relação à documentação referente às
propostas originalmente ofertadas pode ser consultada
pelo endereço http://bit.ly/2oHvqBA . Requeiro sua
máxima atenção, ao que o chat será mantido bloqueado
até que eu conclua as seguintes manifestações.

1
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06/11/2019 13:30:24 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

04/11/2019 17:17:12 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
conforme prevê o edital, item 5.2.1, em razão da
impossibilidade de conclusão ainda hoje da análise das
propostas comerciais originalmente apresentadas e
demais atos pertinentes, pelo adiantado da hora. ". O
lote deve ser reativado dia 06/11/2019 às 13:30 h.

1

04/11/2019 17:16:26 Pregoeiro Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sessão
pública.

1

04/11/2019 17:16:04 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

04/11/2019 17:13:35 Pregoeiro Os senhores têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura da sessão, no dia
06/11/2019,  às 13h30.

1

04/11/2019 17:12:37 Pregoeiro Srs. licitantes, conforme prevê o edital, item 5.2.1, em
razão da impossibilidade de conclusão ainda hoje,  pelo
adiantado da hora, da análise das propostas comerciais
originalmente apresentadas, a sessão pública será
suspensa e retomada no dia 06/11/2019, às 13h30,
neste mesmo ambiente virtual. NÃO DEIXEM DE
COMPARECER À SESSÃO PÚBLICA. A inércia do
licitante convocado a se manifestar implicará na
imediata inabilitação/desclassificação da respectiva
proposta e a não interposição de recurso quando
concedida a oportunidade para tanto implicará na
preclusão do direito de recorrer.

1

04/11/2019 14:07:45 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Conforme já posto, a
documentação técnica requerida na forma do edital,
Anexo III, item 1.4.2, foi encaminhada, com as
propostas detalhadas, à área demandante da licitação,
para avaliação. Aguardemos.

1

04/11/2019 14:05:42 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

04/11/2019 14:05:33 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

04/11/2019 11:59:35 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
conforme prevê o edital, item 5.2.1, para análise, pelo
BDMG, da documentação técnica apresentada junto às
propostas comerciais e para o almoço. ". O lote deve ser
reativado dia 04/11/2019 às 14:00 h.

1

04/11/2019 11:58:02 Pregoeiro Um bom almoço a todos. Declaro suspensa até as 14h a
sessão.

1

04/11/2019 11:57:41 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

04/11/2019 11:55:35 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 de hoje.

1
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04/11/2019 11:54:40 Pregoeiro Srs. licitantes, a documentação relativa às proposta
originais apresentadas pode ser consultada pelo
endereço http://bit.ly/2PGILFz  e será encaminhada à
área demandante da licitação, para a avaliação técnica
pertinente. Em razão disto e para que possamos
almoçar a sessão pública será suspensa. Retornaremos
às 14h neste mesmo ambiente virtual. NÃO DEIXEM DE
COMPARECER NA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA. A inércia do licitante convocado a se
manifestar implicará na imediata
inabilitação/desclassificação da respectiva proposta e a
não interposição de recurso quando concedida a
oportunidade para tanto implicará na preclusão do
direito de recorrer.

1

04/11/2019 11:50:43 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto lhes disponibilizo a
toda a documentação relativa às propostas originais.

1

04/11/2019 11:45:25 Pregoeiro Senhores, concedo-lhes mais cinco minutos para
prestarem os esclarecimentos que julgarem devidos em
relação à homologação pela ANATEL conforme
requerida pelo edital.

1

04/11/2019 11:43:39 Fornecedor
F000123

Interface Celular 05638-16-094521

04/11/2019 11:33:09 Pregoeiro Srs. licitantes que não o F000150, os certificados que
apresentaram serão encaminhados à área demandante
da licitação para a validação pertinente. Pelo princípio
da impessoalidade, concedo aos senhores dez minutos
para, caso queiram, complementarem suas propostas
em relação aos certificados de homologação pela
ANATEL, mediante manifestação aqui pelo chat.

1

04/11/2019 11:30:17 Fornecedor
F000150

Portanto, todos solicitados no edital ja estão informados
acima.

1

04/11/2019 11:28:43 Fornecedor
F000150

Interface celular: 3314-16-008051

04/11/2019 11:26:07 Fornecedor
F000150

Aparelho IP: 05638-16-094521

04/11/2019 11:25:44 Fornecedor
F000150

Aparelho analogcio: 03838-12-008051

04/11/2019 11:23:40 Pregoeiro Sr. licitante F000150, pelo que determina o edital, itens
4.1 e 4.5.3, concedo-lhe dez minutos para que
encaminhe os nºs dos certificados para validação junto à
ANATEL.

1

04/11/2019 11:22:21 Fornecedor
F000150

Gentileza solicito alguns minutos para enviar de todos
os componentes

1

04/11/2019 11:20:17 Pregoeiro Sr. licitante F000150, aguardo sua manifestação.1

04/11/2019 11:16:40 Pregoeiro Sr. licitante F000150, os equipamentos relacionados na
proposta têm de ser certificados pela ANATEL, nos
termos do edital.

1

04/11/2019 11:13:52 Fornecedor
F000150

Tem doas aparelhos telefonicos. Quer que envie os
nueros tambem?

1

04/11/2019 11:13:31 Pregoeiro Sr. licitante F000150, aguardo sua manifestação.1

04/11/2019 11:07:37 Pregoeiro Sr. licitante F000150, há mais algum outro certificado?1

04/11/2019 11:04:36 Fornecedor
F000150

O Certificado de Homologação é Nº 02933-17-008051

04/11/2019 11:02:47 Fornecedor
F000150

Prezado Srs, qual informação necessita? O Nº do
certificado de homologação?

1

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

22/11/2019 14:58 Página 17 de 19



Data / hora Remetente MensagemLote

04/11/2019 10:59:50 Pregoeiro Sr. licitante F000150, não apresentou junto à sua
proposta os certificados de homologação pela ANATEL.
Contudo, pelo que determina o edital, item 4.1, para
materialização do princípio da obtenção de
competitividade ao qual se vincula este certame, nos
termos da Lei Federal 13.303/2016, art. 31, possibilito-
lhe indicação, agora, aqui pelo chat, de meio apto à
verificação pertinente mediante diligência nos termos do
edital, item 4.5.3.

1

04/11/2019 10:59:05 Pregoeiro Sr. licitante F000169, os valores informados
correspondem a um global de R$1.936.000,04.
Contudo, com fundamento nas regras do edital, itens 4.1
e 4.5.2, para objetivação do princípio da obtenção de
competitividade prescrito pela Lei Federal 13.303/2016,
art.31, considero superável o vício, vez que decorre de
arredondamento desde que a retificação pertinente seja
feita em sede de negociação, nos termos do edital, item
6.9.1 e respectivos subitens, oportunamente.

1

04/11/2019 10:18:51 Fornecedor
F000169

Item 6- R$ 3.455,101

04/11/2019 10:18:27 Fornecedor
F000169

Item 5- R$ 403.200,001

04/11/2019 10:18:08 Fornecedor
F000169

Item 4-R$ 474.525,001

04/11/2019 10:17:40 Fornecedor
F000169

Item 3- R$ 91.260,001

04/11/2019 10:17:22 Fornecedor
F000169

Item 2- R$ 477.360,001

04/11/2019 10:16:43 Fornecedor
F000169

Item 1- R$ 486.199,941

04/11/2019 10:13:17 Fornecedor
F000169

Bom dia! Só um minuto1

04/11/2019 10:11:53 Pregoeiro Sr. licitante F000169, pelo que determina o edital, itens
4.1, 4.5.2 e 4.5.3, e para materialização do princípio da
obtenção de competitividade ao qual se vincula este
certame, nos termos da Lei Federal 13.303/2016, art.
31, considero superável o vício no detalhamento do
valor global proposto, R$1.936.000,00, no formulário
eletrônico do sistema, não congruente com o constante
no detalhamento da proposta, R$ 1.936.274,94, desde
que informe, agora, aqui pelo chat, os respectivos
valores unitários corretos.

1

04/11/2019 09:31:41 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.  Aguardem enquanto analiso as
propostas comerciais já apresentadas.

1

04/11/2019 09:31:25 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

04/11/2019 09:31:25 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR
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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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