
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

BDMG CULTURAL

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201024 000001/2019.

Às 09:30:16 horas, do dia 30 de Outubro 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 gráficos para
impressão do livro Literatura mineira: 300 anos, conforme especificações contidas no edital e seus anexos.

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

Pequena 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

SimRodrigo Marra de Souza

Pequena 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

SimLugério Vilela Fonseca

Pequena 10.651.441/0001-07 - GRÁFICA CS
EIRELI - EPP

SimCASSIA SIMOES SANTANA
ME

Micro 08.804.604/0001-00 - AVOHAI
EVENTOS LTDA -ME

SimMARIA DE FATIMA ROCHA
LEITE

Pequena 82.581.406/0001-70 - Cromos Editora
e Indústria Gráfica Ltda

Simcláudio norberto machado

Lote:

Descrição:

Serviços gráficos para impressão do livro Literatura mineira: 300 anos, conforme especificações contidas
no edital e seus anexos.

1

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Adjudicado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

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

SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA

000019925 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não
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Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

02.587.457/0001-70 - COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

Identificação do fornecedor: F000172

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 33.670,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA

Nº do item no processo: 1

000019925 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$ 33.670,0000 R$ 33.670,00

Fornecedor:

08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000168

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 33.670,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA

Nº do item no processo: 1

000019925 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(sessenta) idas contados da data de sua apresentação.

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 33.670,0000 R$ 33.670,00

Fornecedor:

10.651.441/0001-07 - GRÁFICA CS EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000169

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 33.670,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA

Nº do item no processo: 1

000019925 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$ 33.670,0000 R$ 33.670,00

Fornecedor:

15.264.036/0001-50 - SOJUX SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000114

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 29.950,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA

Nº do item no processo: 1

000019925 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$ 29.950,0000 R$ 29.950,00

Fornecedor:

82.581.406/0001-70 - Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda

Identificação do fornecedor: F000113

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 33.670,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA

Nº do item no processo: 1

000019925 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

06/11/2019 09:22 Página 3 de 13



Informações complementares do item

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

60(sessenta) dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 33.670,0000 R$ 33.670,00

Lances:

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

30/10/2019 10:12:34 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 25.099,99

30/10/2019 10:12:23 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 25.100,00

30/10/2019 10:11:58 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 25.299,99

30/10/2019 10:11:51 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 25.300,00

30/10/2019 10:11:26 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 25.399,99

30/10/2019 10:11:20 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 25.400,00

30/10/2019 10:10:56 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 25.599,99

30/10/2019 10:10:50 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 25.600,00

30/10/2019 10:10:33 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 25.799,99

30/10/2019 10:10:28 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 25.800,00

30/10/2019 10:10:18 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 25.999,99

30/10/2019 10:10:13 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 26.000,00

30/10/2019 10:09:55 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 26.299,99

30/10/2019 10:09:46 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 26.300,00

30/10/2019 10:09:26 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 26.439,99

30/10/2019 10:09:17 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 26.450,00

30/10/2019 10:09:01 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 26.999,99

30/10/2019 10:08:30 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 27.430,00

30/10/2019 10:08:29 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 27.000,00

30/10/2019 10:08:21 08.804.604/0001-00 - AVOHAI
EVENTOS LTDA -ME

NãoR$ 27.450,00

30/10/2019 10:08:09 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 27.490,00

30/10/2019 10:07:58 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 27.500,00

30/10/2019 10:07:44 08.804.604/0001-00 - AVOHAI
EVENTOS LTDA -ME

NãoR$ 28.950,00

30/10/2019 10:07:40 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 29.000,00

30/10/2019 10:07:27 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 29.299,99

30/10/2019 10:07:14 08.804.604/0001-00 - AVOHAI
EVENTOS LTDA -ME

NãoR$ 29.300,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

30/10/2019 10:07:07 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 29.390,00

30/10/2019 10:06:39 08.804.604/0001-00 - AVOHAI
EVENTOS LTDA -ME

NãoR$ 29.500,00

30/10/2019 10:03:27 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP

NãoR$ 29.590,00

30/10/2019 10:02:47 08.804.604/0001-00 - AVOHAI
EVENTOS LTDA -ME

NãoR$ 29.949,00

30/10/2019 10:02:15 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA
DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI

NãoR$ 33.650,00

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

30/10/2019 16:36:36 A proposta do fornecedor 08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA -ME foi
aceita, pelo valor total de R$ 27.450,00.

30/10/2019 16:15:02 A proposta do fornecedor 15.264.036/0001-50 - SOJUX SERVICOS GRAFICOS
LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R$ 25.100,00.

30/10/2019 10:18:47 A proposta do fornecedor 02.587.457/0001-70 - COMPANHIA DA COR STUDIO
GRAFICO EIRELI foi aceita, pelo valor total de R$ 25.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

06/11/2019 09:04:00 O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA -ME foi habilitado, de acordo com as
exigências do edital.

30/10/2019 16:16:24 O fornecedor SOJUX SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP não foi habilitado pelo
seguinte motivo: pelo não atendimento ao que determina o edital, Anexo II, item 2.4 e
respectivos subitens, não entregue quando da convocação específica a
documentação para comprovação da condição de habilitação técnica

30/10/2019 14:42:44 O fornecedor COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI não foi habilitado
pelo seguinte motivo: não cumprimento do requisito a que se refere o edital, Anexo II,
item 2.4 e respectivos subitens, vez que os atestados apresentados não comprovam
a execução dos serviços de impressão e encadernação de livro com no mínimo 224
páginas.

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
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Data / hora Evento

01/11/19 14:08
para conclusão da diligência relacionada à validade do atestado de
capacidade técnica apresentado pela licitante F000168.

06/11/2019 09:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

30/10/19 17:05
para que o atestado apresentado pela licitante F000168 seja
encaminhado à análise técnica do BDMG Cultural, conforme o edital, item
5.2.1, e para que seja empreendida a diligência a que se refere o edital,
Anexo II, item 2.4.1.1.

01/11/2019 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

30/10/19 11:32
pausa para o almoço.

30/10/2019 13:30Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

06/11/2019 09:22:46 Pregoeiro Um bom dia a todos. Declaro encerrada a sessão
pública.

1

06/11/2019 09:22:33 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

06/11/2019 09:19:50 Pregoeiro Srs. licitantes, têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado e a sessão pública será encerrada.

1

06/11/2019 09:18:59 Pregoeiro Adjudico o objeto à licitante AVOHAI EVENTOS LTDA
ME que deverá encaminhar, ao BDMG, na Rua da
Bahia, 1.600, S.JU - 7º andar, Lourdes, Belo
Horizonte/MG, cep 30.160-907, aos cuidados de Sérgio
Vieira de Souza Júnior, em dois dias úteis contados
desta convocação específica: a) o instrumento de
proposta comercial readequada, impresso e
devidamente preenchido e assinado; e b) o atestado de
capacidade técnica, em via original, cópia autenticada
em cartório ou cópia simples acompanhada do original,
o qual será devolvido à licitante, para autenticação por
comparação.

1

06/11/2019 09:16:00 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 06/11/2019, às 09:16. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

06/11/2019 09:04:19 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 06/11/2019,
às 09:04.

1

06/11/2019 09:04:15 Pregoeiro Srs. licitantes, abre-se agora o prazo para a interposição
de recurso nos termos do edital, item 7 e respectivos
subitens.

1

06/11/2019 09:04:00 Portal de
compras

O fornecedor 08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS
LTDA -ME, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para
esse lote.

1

06/11/2019 09:02:23 Pregoeiro Assim, verificado o atendimento também dos demais
requisitos de habilitação, declaro a licitante F000168,
AVOHAI EVENTOS LTDA ME, habilitada e vencedora
da licitação. Aguardem enquanto empreendo no sistema
os registros pertinentes.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

06/11/2019 09:01:31 Pregoeiro Senhores, bom dia. Em sede de diligência, obtive junto
ao emitente do atestado apresentado pela licitante
F000168 a afirmação expressa de que foram realizados
os serviços de impressão atestados e me foi
disponibilizado exemplar de livro para referência. As
manifestações relativas à diligência podem ser
consultadas pelo endereço http://bit.ly/33oE1bx . Assim,
considerada a exigência de habilitação técnica, qual
seja, a comprovação de que a licitante prestou serviços
de impressão e encadernação de livro com no mínimo
224 páginas e tendo a área técnica do BDMG Cultural
afirmado, em relação ao documento em referência, não
haver o que desabone tecnicamente a licitante,
considero válido o atestado.

1

06/11/2019 09:00:37 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

06/11/2019 09:00:29 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

01/11/2019 14:08:50 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para
conclusão da diligência relacionada à validade do
atestado de capacidade técnica apresentado pela
licitante F000168. ". O lote deve ser reativado dia
06/11/2019 às 09:00 h.

1

01/11/2019 14:08:06 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro novamente suspensa a sessão.1

01/11/2019 14:07:53 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

01/11/2019 14:06:24 Fornecedor
F000168

ok1

01/11/2019 14:05:37 Pregoeiro Os senhores têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura da sessão, em 6/11/2019, às
9h, neste mesmo ambiente virtual.

1

01/11/2019 14:03:52 Pregoeiro Senhores, boa tarde. A sessão pública será novamente
suspensa para que seja concluída a diligência acerca da
validade do atestado de capacidade técnica
apresentado pela licitante F000168. A reabertura será
no dia 06/11/2019, às 9h, neste mesmo ambiente virtual.
NÃO DEIXEM DE COMPARECER NA REABERTURA
DA SESSÃO PÚBLICA. A ausência 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

01/11/2019 14:02:44 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

01/11/2019 14:02:35 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

30/10/2019 17:05:40 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para
que o atestado apresentado pela licitante F000168 seja
encaminhado à análise técnica do BDMG Cultural,
conforme o edital, item 5.2.1, e para que seja
empreendida a diligência a que se refere o edital, Anexo
II, item 2.4.1.1.  ". O lote deve ser reativado dia
01/11/2019 às 14:00 h.

1

30/10/2019 17:05:02 Pregoeiro Declaro suspensa a sessão. Uma boa tarde a todos.1

30/10/2019 17:04:49 Portal de
compras

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

30/10/2019 17:01:52 Pregoeiro Os senhores têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura da sessão, em 01/11/2019,
às 14h, neste mesmo ambiente virtual.

1

30/10/2019 17:00:59 Pregoeiro Srs. licitantes, a sessão pública será suspensa para que
o atestado seja encaminhado à análise técnica do
BDMG Cultural, conforme o edital, item 5.2.1, e para
que seja empreendida a diligência a que se refere o
edital, Anexo II, item 2.4.1.1. A reabertura será em
01/11/2019, às 14h, neste mesmo ambiente virtual. NÃO
DEIXEM DE COMPARECER NA REABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA. A ausência 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

30/10/2019 16:51:04 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação técnica
encaminhada pela licitante F000168 pode ser
consultada pelo endereço http://bit.ly/2JzT6zb .
Aguardem enquanto empreendo a análise pertinente.

1

30/10/2019 16:48:52 Pregoeiro Sr. licitante F000168, acuso o recebimento de e-mail
com um anexo.

1

30/10/2019 16:48:44 Fornecedor
F000168

documento encaminhando1

30/10/2019 16:41:13 Fornecedor
F000168

estou providenciando1

30/10/2019 16:37:55 Pregoeiro Sr. licitante F000168, pelo que dispõe o edital, Anexo II,
item 2.8, você deverá encaminhar mediante e-mail ao
endereço bdmg.pe@gmail.com  apenas o atestado de
capacidade técnica, nos termos do edital, Anexo II, item
2.4. Para tanto terá sessenta minutos contados desta
convocação específica. Caso precise de mais tempo
avise aqui pelo chat antes do término do prazo já
concedido. Quando concluir o encaminhamento avise
aqui pelo chat.

1

30/10/2019 16:37:14 Pregoeiro Senhores, o relatório CRC, as certidões junto ao
CAFIMP e ao CEIS e o cartão do CNPJ referentes à
licitante F000168 podem ser consultados pelo endereço
http://bit.ly/2PyFGHm  .

1

30/10/2019 16:37:06 Pregoeiro Aceita a proposta do licitante F000168, no valor global
de R$27.450,00, não presumível sua inexequibilidade,
segundo o critério objetivo do edital, item 6.3 e
respectivos subitens.

1

30/10/2019 16:36:36 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 08.804.604/0001-00 - AVOHAI
EVENTOS LTDA -ME para esse lote foi aceita. O valor
final da proposta foi 27.450,00.

1

30/10/2019 16:36:10 Fornecedor
F000168

infelizmente realmente estamos no nosso limite... na
verdade durante os lances fomos além do limite um
pouco... no preço final é 27.450,00 mesmo

1

30/10/2019 16:33:15 Fornecedor
F000168

só um minuto por favor1

30/10/2019 16:33:04 Pregoeiro Sr. licitante F000168, podemos fechar em R$27.000,00?1

30/10/2019 16:31:09 Fornecedor
F000168

infelizmente estou no meu limite1

30/10/2019 16:30:59 Fornecedor
F000168

boa tarde1
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Data / hora Remetente MensagemLote

30/10/2019 16:28:07 Pregoeiro Sr. licitante F000168, em razão de sua presença na
sessão púbica, deverá se manifestar em sede de
negociação. Negociemos. Aguardo melhor oferta.

1

30/10/2019 16:22:49 Pregoeiro Sr. licitante F000168, sua presença foi verificada
mediante emissão de relatório de participação, via
sistema. Vamos negociar? Aguardo melhor oferta.

1

30/10/2019 16:17:26 Pregoeiro Sr. licitante F000168, pelo que determina o edital, item
6.8.1, negociemos seu preço. Aguardo melhor oferta.

1

30/10/2019 16:15:02 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 15.264.036/0001-50 - SOJUX
SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 25.100,00.

1

30/10/2019 16:14:43 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo os
registros pertinentes no sistema.

1

30/10/2019 16:14:35 Pregoeiro Declaro inabilitado o licitante F000114, pelo não
atendimento ao que determina o edital, Anexo II, item
2.4 e respectivos subitens, não entregue quando da
convocação específica a documentação para
comprovação da condição de habilitação técnica.

1

30/10/2019 15:14:06 Pregoeiro Senhores, o cumprimento pela licitante F000114 do
requisito do edital, Anexo II, item 2.3.1, foi verificado na
forma prescrita pelo edital, item 4.5.3, tendo sido obtidas
junto ao portal do TJMG as Certidões Negativas de
Falência as quais podem ser consultadas pelo endereço
http://bit.ly/2owbjGB . Novamente para objetivação do
princípio da obtenção de competitividade, nos termos do
edital, item 4.1, e da Lei Federal 13.303/2016, art. 31,
tendo em conta a possibilidade de o licitante
comparecer à sessão pública, concedo-lhe sessenta
minutos contados desta intimação específica para que
apresente mediante e-mail encaminhado ao endereço
bdmg.pe@gmail.com atestado de capacidade técnica,
nos termos do edital, Anexo II, item 2.4.

1

30/10/2019 15:02:27 Pregoeiro Senhores, o relatório CRC, as certidões junto ao
CAFIMP e aos CEIS e ainda o cartão de CNPJ relativos
ao licitante F000114 podem ser consultados pelo
endereço http://bit.ly/2PAx5E7 . Aguardem enquanto
empreendo a análise pertinente.

1

30/10/2019 14:53:10 Pregoeiro Senhores, a ausência do licitante F000114 foi verificada
mediante a emissão de relatório de presença, via
sistema. Contudo, para objetivação do princípio da
obtenção de competitividade, nos termos do edital, item
4.1, e da Lei Federal 13.303/2016, art. 31, prosseguirei
com os atos pertinentes à habilitação, sem prejuízo de
posterior negociação do valor mais recentemente
ofertado pela licitante, se for o caso. Aguardem ,
enquanto lhes disponibilizo o relatório CRC e as
certidões relativas ao CAFIMP e ao CEIS referentes.

1

30/10/2019 14:41:15 Pregoeiro Avaliado o cumprimento dos requisitos de habilitação,
com o auxílio técnico do BDMG Cultural, declaro
inabilitada a licitante F000172, não cumprido o requisito
a que se refere o edital, Anexo II, item 2.4 e respectivos
subitens, vez que os atestados apresentados não
comprovam a execução dos serviços de impressão e
encadernação de livro com no mínimo 224 páginas.

1

30/10/2019 13:31:30 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Aguardem enquanto
empreendo a análise pertinente à fase de habilitação.

1

30/10/2019 13:31:04 Portal de
compras

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

30/10/2019 13:30:56 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

30/10/2019 11:32:34 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " pausa
para o almoço. ". O lote deve ser reativado dia
30/10/2019 às 13:30 h.

1

30/10/2019 11:32:20 Pregoeiro Um bom almoço a todos. Declaro suspensa a sessão,
até as 13h30 de hoje.

1

30/10/2019 11:32:01 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

30/10/2019 11:29:46 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 13h30.

1

30/10/2019 11:29:15 Pregoeiro Srs. licitantes, faremos uma pausa para que possamos
almoçar e retornaremos às 13h30, neste mesmo
ambiente virtual. NÃO DEIXEM DE COMPARECER NA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. A ausência 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

30/10/2019 11:27:43 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação encaminhada
pelo licitante F000172 pode ser consultada pelo
endereço http://bit.ly/2oznjXS .

1

30/10/2019 11:26:26 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto lhes disponibilizo a
documentação de habilitação encaminhada pelo licitante
F000172.

1

30/10/2019 11:26:07 Pregoeiro Sr. licitante F000172, acuso o recebimento do e-mail,
contendo um anexo.

1

30/10/2019 11:25:10 Fornecedor
F000172

Encaminhado1

30/10/2019 10:51:25 Pregoeiro Sr. licitante F000172, retifico o e-mail para
encaminhamento do atestado: bdmg.pe@gmail.com .
Em razão da retificação, renovo o prazo de sessenta
minutos, a serem contados desta convocação
específica. Caso precise de mais tempo avise aqui pelo
chat antes do término do prazo já concedido. Quando
concluir o encaminhamento avise aqui pelo chat.

1

30/10/2019 10:49:49 Fornecedor
F000172

Combinado. Estamos providenciando envio dos
referidos Atestados.

1

30/10/2019 10:49:05 Pregoeiro Sr. licitante F000172, pelo que dispõe o edital, Anexo II,
item 2.8, você deverá encaminhar mediante e-mail ao
endereço bdmg.pe@gmail apenas o atestado de
capacidade técnica, nos termos do edital, Anexo II, item
2.4. Para tanto terá sessenta minutos contados desta
convocação específica. Caso precise de mais tempo
avise aqui pelo chat antes do término do prazo já
concedido. Quando concluir o encaminhamento avise
aqui pelo chat.

1

30/10/2019 10:30:57 Pregoeiro Senhores, o relatório CRC, as certidões junto ao
CAFIMP e aos CEIS e ainda o cartão de CNPJ relativos
ao licitante F000172 podem ser consultados pelo
endereço http://bit.ly/2NoQ3e7 . Aguardem enquanto
empreendo a análise pertinente.

1

30/10/2019 10:19:43 Pregoeiro Senhores, aguardem enquanto lhes disponibilizo o
relatório CRC e as certidões relativas ao CAFIMP e ao
CEIS referentes ao licitante F000172

1
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30/10/2019 10:18:47 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 02.587.457/0001-70 -
COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI para
esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi
25.000,00.

1

30/10/2019 10:17:49 Pregoeiro Aceita a proposta do licitante F000172, no valor global
de R$25.000,00, não presumível sua inexequibilidade,
segundo o critério objetivo do edital, item 6.3 e
respectivos subitens.

1

30/10/2019 10:16:15 Fornecedor
F000172

Confirmado... R$ 25.000,001

30/10/2019 10:15:36 Pregoeiro Sr. licitante F000172, fechemos em R$25.000,00.1

30/10/2019 10:15:04 Fornecedor
F000172

Gentileza, considere nosso valor de R$ 25.090,00.
Assim não haverá casas decimais...

1

30/10/2019 10:13:53 Fornecedor
F000172

Prezado Pregoeiro. Estamos no limite.1

30/10/2019 10:13:19 Pregoeiro Sr. licitante F000172, pelo que determina o edital, item
6.8.1, negociemos seu preço. Aguardo melhor oferta.

1

30/10/2019 10:12:42 Portal de
compras

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

1

30/10/2019 10:06:56 Pregoeiro Srs. licitantes, dentro de pouco menos de cinco minutos
a fase de lances poderá ser encerrada a qualquer
momento.

1

30/10/2019 10:06:47 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

30/10/2019 10:05:47 Portal de
compras

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

1

30/10/2019 10:04:23 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado em um minuto.

1

30/10/2019 09:57:59 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de
iminência será acionado.

1

30/10/2019 09:52:53 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

30/10/2019 09:52:50 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances.1

30/10/2019 09:51:45 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

30/10/2019 09:50:39 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

30/10/2019 09:48:50 Pregoeiro Além do melhor preço os senhores poderão disputar
melhor colocação na ordem de classificação, tendo em
conta a desclassificação da proposta ou inabilitação do
concorrente melhor classificado. Deem seu melhor
lance, não necessariamente inferior ao menor ofertado.

1
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30/10/2019 09:47:43 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

30/10/2019 09:47:15 Fornecedor
F000114

ok1

30/10/2019 09:45:49 Pregoeiro Somente fornecedores que possuam parque gráfico na
região metropolitana de Belo Horizonte poderão prestar
o serviço objeto da licitação, pelo que prescreve o edital,
Anexo I, item 2.2, e Anexo IV, item 2.2.2, a impressão e
todos os acabamentos serão realizados nas
dependências da gráfica contratada e nenhuma das
etapas podem ser terceirizadas, nos termos do edital,
Anexo I, item 2.6, e Anexo IV, item 2.2.8. O atendimento
ao requisito geográfico será verificado como condição
prévia à contratação, conforme o caso.

1

30/10/2019 09:41:27 Pregoeiro Antes de procedermos à disputa mediante lances,
requeiro sua atenção aos seguintes avisos.

1

30/10/2019 09:40:30 Pregoeiro Srs. licitantes, todas as propostas apresentadas foram
consideradas válidas em relação aos requisitos formais
do edital.

1

30/10/2019 09:32:55 Fornecedor
F000114

Bom dia.1

30/10/2019 09:30:32 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.  Aguardem enquanto analiso as
propostas comerciais já apresentadas.

1

30/10/2019 09:30:16 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

30/10/2019 09:30:16 - 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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