
Ata de pregão

Órgão gestor:

Resultado da sessão pública

Ata nº 9 da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº
0000000378/2019.

Às 09:30:00 horas, do dia 27 de Março de 2020, 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 registro de preços de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.

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 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado
conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e
anexos.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante Foi
credenciado

Micro 22.430.763/0001-05 - L&T. PADARIA
E TRANSPORTES LTDA -ME

SimFranklin Eustaquio Ferreira

Pequena 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

SimMAYARA SILVA ASSIS
MOREIRA

Pequena 24.216.677/0001-20 - MAIORCA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP

SimRENATA CANCADO LOBATO

Micro 13.714.568/0001-16 - GP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA - ME

SimGilberto Lussoli Lima

Micro 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

SimPOLIANA CLARA MIRANDA
LOBO

Pequena 65.211.229/0001-10 - COMERCIAL
BOA OPCAO LTDA - EPP

SimANTONIO MARIA DAS
GRACAS BARROSO

Lote:

Descrição:

LOTE 07 - Pão integral

7

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Manifestação de intenção de recurso concluídaSituação:
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Nº do item no lote: 1

PAO - TIPO: FORMA INTEGRAL, FATIADO; PESO: 450G;

Nº do item no planejamento: 185

Código do item: 00141818-1 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: PACOTE 450 GRAMA

Quantidade solicitada: 4360,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

09.583.388/0001-75 - RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000715

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 40.722,40

Nº do item no lote: 1

PAO - TIPO: FORMA INTEGRAL, FATIADO; PESO: 450G;

185Nº do item no planejamento:

Código do item: 00141818-1 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:Wickbold Pcte 450 grs

Informações complementares do item

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

60 dias

Unidade de aquisição/fornecimento: PACOTE 450 GRAMA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4360,0000

Quantidade solicitada: 4360,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 9,3400 R$ 40.722,40

Fornecedor:

13.714.568/0001-16 - GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000779

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 40.722,40

Nº do item no lote: 1

PAO - TIPO: FORMA INTEGRAL, FATIADO; PESO: 450G;

185Nº do item no planejamento:

Código do item: 00141818-1 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não
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Marca: Modelo:SEVEN BOYS -

Informações complementares do item

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

60 (SESSENTA) DIAS

Unidade de aquisição/fornecimento: PACOTE 450 GRAMA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4360,0000

Quantidade solicitada: 4360,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 9,3400 R$ 40.722,40

Fornecedor:

22.074.960/0001-39 - SILVA MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

Identificação do fornecedor: F000732

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 41.420,00

Nº do item no lote: 1

PAO - TIPO: FORMA INTEGRAL, FATIADO; PESO: 450G;

185Nº do item no planejamento:

Código do item: 00141818-1 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:Vale do Sol Integral

Informações complementares do item

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

60 dias

Unidade de aquisição/fornecimento: PACOTE 450 GRAMA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4360,0000

Quantidade solicitada: 4360,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 9,5000 R$ 41.420,00

Fornecedor:

22.430.763/0001-05 - L&T. PADARIA E TRANSPORTES LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000741

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 40.722,40
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Nº do item no lote: 1

PAO - TIPO: FORMA INTEGRAL, FATIADO; PESO: 450G;

185Nº do item no planejamento:

Código do item: 00141818-1 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:Vale do Sol Nacional

Informações complementares do item

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

Pão de forma integral; industrializado; farinha de trigo integral como o primeiro item na lista
de ingredientes; ou seja, a farinha de trigo integral será o ingrediente de maior proporção no
pão; peso

Unidade de aquisição/fornecimento: PACOTE 450 GRAMA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4360,0000

Quantidade solicitada: 4360,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 9,3400 R$ 40.722,40

Fornecedor:

24.216.677/0001-20 - MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000748

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 52.320,00

Nº do item no lote: 1

PAO - TIPO: FORMA INTEGRAL, FATIADO; PESO: 450G;

185Nº do item no planejamento:

Código do item: 00141818-1 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:BALDINE Pacote 450 Gramas

Informações complementares do item

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

70 dias

Unidade de aquisição/fornecimento: PACOTE 450 GRAMA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4360,0000

Quantidade solicitada: 4360,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 12,0000 R$ 52.320,00
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Fornecedor:

65.211.229/0001-10 - COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000743

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 40.722,40

Nº do item no lote: 1

PAO - TIPO: FORMA INTEGRAL, FATIADO; PESO: 450G;

185Nº do item no planejamento:

Código do item: 00141818-1 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:seven boys pct 500g

Informações complementares do item

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

90 dias contados na forma do edital

Unidade de aquisição/fornecimento: PACOTE 450 GRAMA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4360,0000

Quantidade solicitada: 4360,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 9,3400 R$ 40.722,40

Lances:

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

30/03/2020 16:56:32 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 7,9800

30/03/2020 16:56:18 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,0000

30/03/2020 16:56:12 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,0200

30/03/2020 16:56:00 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,0300

30/03/2020 16:55:53 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,0400

30/03/2020 16:55:35 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,0500

30/03/2020 16:55:26 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,0800

30/03/2020 16:55:05 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,0900
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Data / hora Fornecedor Valor unitário (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

30/03/2020 16:54:59 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,1200

30/03/2020 16:54:42 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,1400

30/03/2020 16:54:35 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,1700

30/03/2020 16:54:10 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,1800

30/03/2020 16:54:00 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,2000

30/03/2020 16:53:39 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,2200

30/03/2020 16:53:31 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,2300

30/03/2020 16:53:22 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,2500

30/03/2020 16:53:12 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,2800

30/03/2020 16:52:56 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,3200

30/03/2020 16:52:53 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,3000

30/03/2020 16:52:41 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,3300

30/03/2020 16:52:36 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,3500

30/03/2020 16:52:22 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,3600

30/03/2020 16:52:10 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,4200

30/03/2020 16:52:03 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,4400

30/03/2020 16:51:49 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,4500

30/03/2020 16:51:28 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,4800

30/03/2020 16:51:06 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 8,5100

30/03/2020 16:49:42 65.211.229/0001-10 - COMERCIAL
BOA OPCAO LTDA - EPP

NãoR$ 9,3300

30/03/2020 16:36:56 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,5200
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Data / hora Fornecedor Valor unitário (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

30/03/2020 16:36:09 24.216.677/0001-20 - MAIORCA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP

NãoR$ 8,5400

30/03/2020 16:29:25 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 8,5500

30/03/2020 16:28:41 24.216.677/0001-20 - MAIORCA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP

NãoR$ 8,5600

30/03/2020 16:28:05 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI

NãoR$ 9,3000

Aceitação de fornecedor

Data / hora Evento

31/03/2020 16:07:10 A proposta do fornecedor 22.074.960/0001-39 - SILVA MOREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI foi aceita, pelo valor total de R$ 34.792,80.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

31/03/2020 16:08:09 O fornecedor SILVA MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI
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

01/04/20 11:40
em razão do prazo para apresentação e avaliação de amostras.

08/04/2020 09:30Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

31/03/20 17:45
ante a impossibilidade de realização de todos os atos, em tempo hábil,
pelo adiantado da hora.

01/04/2020 09:30Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

30/03/20 18:05
em razão da impossibilidade de que sejam empreendidos os atos
pertinentes no âmbito da jornada de trabalho.

31/03/2020 09:30Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

27/03/20 17:58
ante a impossibilidade de conclusão dos atos pertinentes, no âmbito da
jornada de trabalho.

30/03/2020 09:30Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

08/04/2020 11:05 Página 7 de 21



Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

08/04/2020 09:53:35 Pregoeiro Declaro encerrada a sessão pública em relação
ao lote 07.

7

08/04/2020 09:53:13 Portal de compras O(s) fornecedor(es) F000743, F000732,
F000741, F000748, F000715, F000779 foi(ram)
bloqueado(s) no chat.

-

08/04/2020 09:50:04 Pregoeiro Adjudico o lote 07 do objeto ao licitante
F000732. Senhores, têm dois minutos para
apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem,
após o que o chat será bloqueado e a sessão
pública encerrada em relação ao lote 07 do
objeto.

7

08/04/2020 09:49:02 Portal de compras O cadastramento de manifestações de
intenção de recurso foi finalizado em
08/04/2020, às 09:49. Não houve intenção
manifestada pelos fornecedores participantes
do lote.

7

08/04/2020 09:38:54 Portal de compras O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em
08/04/2020, às 09:38.

7

08/04/2020 09:38:47 Pregoeiro Abre-se agora o prazo de dez minutos para a
interposição de recursos em relação aos atos
praticados no âmbito do lote 07 do objeto.

7

08/04/2020 09:38:21 Pregoeiro A licitante F000715 apresentou amostras de
cinco pães integrais da marca Wickbold, das
quais foi reprovada a relativa ao pão com
maçã, canela e passas, por não atender ao
requisito do edital, Anexo I, item 2.8.3. Assim,
autorizo o registro dos preços em igualdade de
condições com o primeiro colocado, podendo
vir a serem fornecidos, no caso de sucessão do
fornecedor vencedor da licitação, os pães:
100% Integral Tradicional, 100% Integral
Girassol & Castanha, 100% Integral Teff e
Avelã, e 100% Integral Freekeh & Noz Pecã.

7

08/04/2020 09:37:48 Pregoeiro A licitante F000743 não fez chegar amostra de
maneira a determinar objetivamente qual
produto da marca Seven Boys forneceria ao
BDMG, no caso de suceder o licitante
beneficiário da ata, ao que não autorizo o
registro dos seus últimos preços ofertados,
pelo que determina o edital, item 6.9 e
respectivos subitens.

7

08/04/2020 09:32:23 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Aguardem enquanto
concluo o julgamento relativo às amostras e
documentação apresentadas.

-

08/04/2020 09:32:08 Portal de compras Esse lote foi reativado.7

08/04/2020 09:32:01 Portal de compras O(s) fornecedor(es) F000587, F000572,
F000743, F000560, F000732, F000585,
F000598, F000741, F000522, F000748,
F000715, F000779, F000570, F000504 foi(ram)
desbloqueado(s) no chat.

-

07/04/2020 09:50:54 Portal de compras O(s) fornecedor(es) F000417, F000452,
F000450, F000488, F000445, F000495 foi(ram)
bloqueado(s) no chat.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/04/2020 09:31:01 Portal de compras O(s) fornecedor(es) F000417, F000452,
F000450, F000488, F000445, F000495 foi(ram)
desbloqueado(s) no chat.

-

01/04/2020 14:11:43 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

01/04/2020 11:40:24 Portal de compras Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi:
" em razão do prazo para apresentação e
avaliação de amostras. ". O lote deve ser
reativado dia 08/04/2020 às 09:30 h.

7

01/04/2020 11:38:57 Pregoeiro Srs. licitantes, têm um minuto para
apresentarem qualquer questionamento, após
o que a sessão será suspensa até as 9h30 do
dia 08/04/2020.

7

01/04/2020 11:38:33 Pregoeiro Srs. licitantes F000715 e F000743, conforme
estabelece o edital, Anexo IV, deverão
apresentar, em até três dias úteis contados
desta convocação específica, pelo menos uma
amostra dos pães de forma respectivamente
ofertados. A amostra será entregue no setor de
protocolo do BDMG, na Rua da Bahia, 1600,
Lourdes, Belo Horizonte/MG, aos cuidados da
Superintendência de Gestão de Pessoas e
Patrimônio. Pelo que determina o edital, Anexo
IV, item 5, informo que a referida análise será
iniciada no dia 7/04/2020, às 9h, no edifício-
sede do BDMG. Para tanto a sessão pública
será suspensa em relação ao lote e retomada
às 9h30 do dia 08/04/2020.

7

01/04/2020 11:36:39 Fornecedor
F000715

Sr. Pregoeiro, podemos levar a amostra?7

01/04/2020 11:32:19 Pregoeiro Srs. licitantes F000715 e F000743, concedo-
lhes cinco minutos para que informem
objetivamente quais produtos estão
respectivamente ofertando, sob o ônus de
terem de apresentar as respectivas amostras.

7

01/04/2020 11:29:40 Fornecedor
F000743

sera fornecido conforme exigencias do edital7

01/04/2020 11:21:36 Pregoeiro Sr. Licitante F000743, com fundamento no
edital, item 4.5.3, requeiro que determine qual
pão integral Seven Boys será fornecido ao
BDMG, caso venha a suceder o licitante caso
venha a suceder o licitante originalmente
beneficiário nos fornecimentos.

7

01/04/2020 11:21:28 Pregoeiro Sr. Licitante F000715, com fundamento no
edital, item 4.5.3, requeiro que determine qual
pão integral Wickbold será fornecido ao BDMG,
caso venha a suceder o licitante originalmente
beneficiário nos fornecimentos.

7

01/04/2020 10:33:00 Pregoeiro Srs. licitantes, passo agora aos atos
pertinentes por lote, começando pelos lotes 03
e 09, cuja sessão pública já pode ser
encerrada. Participantes dos demais lotes,
permaneçam conectados.

-

01/04/2020 09:57:48 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto concluo as
análises pertinentes.

-

01/04/2020 09:43:44 Fornecedor
F000743

Temos interesse em registrar nosso preço na
condiçao do nosso último lance pra esse lote.

7
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Data / hora Remetente MensagemLote

01/04/2020 09:36:38 Pregoeiro Aguardem enquanto empreendo as avaliações
pertinentes.

-

01/04/2020 09:36:03 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante F000587
podem ser consultados pelo endereço
https://bit.ly/3bTi6gH

-

01/04/2020 09:35:51 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante
F000417/F000572 podem ser consultados pelo
endereço https://bit.ly/2JpUW5h

-

01/04/2020 09:35:37 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante
F000370/F000715/F000981 podem ser
consultados pelo endereço
https://bit.ly/2w30kbj

-

01/04/2020 09:35:22 Pregoeiro Disponibilizo-lhes as certidões junto ao
CAFIMP e CEIS e o relatório CRC dos
licitantes que desejam registrar preços
equivalentes aos respectivos melhores
apresentados por lote ou registrar seus
melhores preços.

-

01/04/2020 09:33:40 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.-

01/04/2020 09:31:38 Portal de compras Esse lote foi reativado.7

01/04/2020 09:31:06 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

31/03/2020 17:45:24 Portal de compras Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi:
" ante a impossibilidade de realização de todos
os atos, em tempo hábil, pelo adiantado da
hora. ". O lote deve ser reativado dia
01/04/2020 às 09:30 h.

7

31/03/2020 17:43:39 Pregoeiro Declaro a sessão suspensa em relação aos
lotes 03, 04, 05 , 07 e 09 e encerrada em
relação aos lotes 01, 02, 06 e 08. Uma boa
tarde.

-

31/03/2020 17:42:34 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

31/03/2020 17:40:19 Pregoeiro Têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvida que tiverem, após o que o
chat será bloqueado até a reabertura da
sessão, amanhã, em relação aos lotes 03, 04,
05 , 07 e 09. A sessão pública será encerrada
em relação aos lotes 01, 02, 06 e 08.

-

31/03/2020 17:38:43 Pregoeiro Srs. licitantes, reitero que a sessão pública
será reaberta amanhã às 09h30 para os lotes
03, 07, 09 e também  04 e 05. Nestes dois
casos não em 07/04/2020 como informado aos
licitantes F000445 e F000504.

-
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31/03/2020 17:32:00 Pregoeiro Srs. licitantes, em razão do adiantado da hora
a sessão pública em relação aos lotes 03, 04,
05 , 07 e 09 será suspensa e retomada
amanhã, às 09h30. Não deixem de estar
presentes: a inércia ao ser convocado a se
manifestar quando requerido pelo Pregoeiro
poderá dar causa à desclassificação da
respectiva proposta ou inabilitação e a não
manifestação quando da oportunidade de
apresentação de recurso resultará na
preclusão do direito de recorrer.

-

31/03/2020 17:12:10 Pregoeiro Em tempo: a sessão pública será concluída
também em relação ao lote 08, com a
oportunidade para a interposição de recurso.

-

31/03/2020 17:11:00 Pregoeiro Abre-se agora o prazo de dez minutos para a
interposição de recurso em relação aos lotes
01, 02 e 06.

-

31/03/2020 17:10:11 Pregoeiro Srs. licitantes, a sessão pública será concluída
em relação aos lotes 01, 02 e 06.

-

31/03/2020 17:08:49 Pregoeiro Para registro, apenas os licitantes F000417,
F000370, F000572, F000715, F000981
manifestaram interessem em registrar seus
preços nas mesmas condições do primeiro
colocado ou registrar os seus melhores preços,
obedecida a ordem de classificação, conforme
manifestaram via chat.

-

31/03/2020 17:05:01 Fornecedor
F000715

Temos interesse em registrar nossos preços
nas condições do primeiro colocado.

7

31/03/2020 17:02:03 Pregoeiro Srs. licitantes participantes do lote 07 que não
o melhor classificado, tem cinco minutos
contados desta convocação específica para
manifestar seu interesse em registrar seus
preços nas mesmas condições do primeiro
colocado ou registrar os seus melhores preços,
obedecida a ordem de classificação, caso em
que serão verificadas suas condições de
habilitação e demais requisitos.

7

31/03/2020 17:00:43 Pregoeiro Srs. licitantes, solicito sua atenção as seguintes
convocações específicas.

-

31/03/2020 16:28:26 Pregoeiro Srs licitantes, aguardem enquanto empreendo
no sistema os registros pertinentes ao lote 09.

-

31/03/2020 16:27:48 Pregoeiro Sr. licitante F000570, caso opte por manter seu
produto a licitante F000504 terá de apresentar
amostras e documentação pertinente. Não há
prejuízo a direito de quem quer que seja,
segundo o regime jurídico da Lei Federal
13.303/2016.

-
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31/03/2020 16:15:25 Pregoeiro Srs. licitantes F000445, F000504 e F000994,
consideradas as prescrições do edital, Anexo
IV, item 1, e ouvida a área demandante da
licitação, mantidas as condições originais de
suas propostas em relação a determinados
itens ofertados será requerida a apresentação
de amostras. Contudo, novamente visando a
objetivação do princípio da eficiência e pela
possibilidade de adequação das propostas
conforme prevista na Lei Federal 13.303/2016,
art. 56, inciso VI, verifico se têm interesse em
substituírem os produtos oferecidos: o licitante
F000445, a manteiga ofertada por outra de
marca de referência; o licitante F000504, os
cafés ofertados por outros com a certificação
ABIC; e o licitante F000994, o creme de leite
ofertado por outro que contemple todas as
exigências do edital, se for o caso. Aguardo
sua manifestação.

-

31/03/2020 16:08:09 Portal de compras O fornecedor 22.074.960/0001-39 - SILVA
MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO
ALIMENTICIOS EIRELI, cuja proposta foi
aceita, foi habilitado para esse lote.

7

31/03/2020 16:07:10 Portal de compras A proposta do fornecedor 22.074.960/0001-39 -
SILVA MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO
ALIMENTICIOS EIRELI para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 7,9800.

7

31/03/2020 15:50:49 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo
a avaliação pertinente.

-

31/03/2020 15:49:35 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação
encaminhada pelo licitante F000504 pode ser
acessada mediante o endereço
https://bit.ly/39zpJqI

-

31/03/2020 15:41:52 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação
encaminhada pelo licitante F000329/F000994
pode ser acessada mediante o endereço
https://bit.ly/2JtIQrM

-

31/03/2020 15:41:44 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação
encaminhada pelo licitante
F000153/F000245/F000445 pode ser acessada
mediante o endereço https://bit.ly/2Jq86iH

-

31/03/2020 15:33:27 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação
encaminhada pelo licitante F000809 pode ser
acessada mediante o endereço
https://bit.ly/2UQlIZN .

-

31/03/2020 15:33:03 Pregoeiro Senhores, a documentação de habilitação
encaminhada pelo licitante F000643/F000732
pode ser acessada mediante o endereço
https://bit.ly/2Uuol4q

-

31/03/2020 15:26:41 Pregoeiro Sr. licitante F000732, não é necessário
encaminhamento de proposta neste momento.

7

31/03/2020 15:25:43 Fornecedor
F000732

Documentação enviada.7

31/03/2020 15:24:23 Fornecedor
F000732

Sr. Pregoeiro também podemos enviar a
proposta reajustada?

7

31/03/2020 15:21:09 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-
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31/03/2020 15:20:44 Pregoeiro Sr. licitante F000809, em razão do que prevê o
edital, Anexo II, item 2.8, deverá apresentar
mediante e-mail encaminhado ao endereço
bdmg.pe@gmail.com apenas a documentação
de habilitação referida pelos itens 2.2.2, 2.3.1 e
2.4.1 do mesmo anexo II. 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. Concluído o encaminhamento,
avise aqui pelo chat.

-

31/03/2020 15:19:08 Pregoeiro Sr. licitante F000643/F000732, em razão do
que prevê o edital, Anexo II, item 2.8, deverá
apresentar mediante e-mail encaminhado ao
endereço bdmg.pe@gmail.com apenas a
documentação de habilitação técnica pertinente
aos lotes de participação referida pelo item
2.4.1 do mesmo anexo II. 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. Concluído o encaminhamento,
avise aqui pelo chat.

-

31/03/2020 15:17:58 Pregoeiro Sr. licitante F000504, em razão do que prevê o
edital, Anexo II, item 2.8, deverá apresentar
mediante e-mail encaminhado ao endereço
bdmg.pe@gmail.com apenas a documentação
de referida pelos itens 2.3.1 e 2.4.1 do mesmo
anexo II. 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.
Concluído o encaminhamento, avise aqui pelo
chat.

-

31/03/2020 15:15:58 Pregoeiro Sr. licitante F000329/F000994, em razão do
que prevê o edital, Anexo II, item 2.8, deverá
apresentar mediante e-mail encaminhado ao
endereço bdmg.pe@gmail.com apenas a
documentação de habilitação técnica pertinente
aos lotes de participação referida pelo item
2.4.1 do mesmo anexo II. 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. Concluído o encaminhamento,
avise aqui pelo chat.

-

31/03/2020 15:14:33 Pregoeiro Sr. licitante F000153/F000245/F000445, em
razão do que prevê o edital, Anexo II, item 2.8,
deverá apresentar mediante e-mail
encaminhado ao endereço
bdmg.pe@gmail.com apenas a documentação
de habilitação técnica pertinente aos lotes de
participação referida pelo item 2.4.1 do mesmo
anexo II. 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.
Concluído o encaminhamento, avise aqui pelo

-

31/03/2020 15:14:17 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-
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31/03/2020 15:14:05 Pregoeiro Senhores licitantes, é necessário sua total
atenção. Para tanto, o chat será bloqueado até
que eu conclua as convocações para
apresentação de documentação de habilitação.

-

31/03/2020 15:02:23 Pregoeiro Senhores, aguardem enquanto concluo a
avaliação pertinente à habilitação.

-

31/03/2020 15:01:54 Pregoeiro Sr. licitante F000732, aguarde a convocação
específica.

7

31/03/2020 15:01:07 Fornecedor
F000732

Os documentos que não constam no CRC,
serão apresentado em qual momento?

7

31/03/2020 14:32:01 Pregoeiro Aguardem enquanto empreendo a análise
pertinente.

-

31/03/2020 14:31:44 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante F000809
podem ser consultados pelo endereço
https://bit.ly/2JrPheV

-

31/03/2020 14:31:36 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante
F000643/F000732 podem ser consultados pelo
endereço https://bit.ly/2wUl2KO

-

31/03/2020 14:31:27 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante F000504
podem ser consultados pelo endereço
https://bit.ly/2JrKVEz

-

31/03/2020 14:31:18 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante
F000329/F000994 podem ser consultados pelo
endereço https://bit.ly/2JpUW5h

-

31/03/2020 14:31:08 Pregoeiro As certidões junto ao CAFIMP e CEIS e o
relatório CRC referentes ao licitante
F000153/F000245/F000445 podem ser
consultados pelo endereço
https://bit.ly/2w30kbj

-

31/03/2020 14:30:57 Pregoeiro Senhores licitantes, passemos à fase de
habilitação. Requeiro sua atenção.

-

31/03/2020 14:00:41 Pregoeiro Senhores, boa tarde. Aguardem enquanto
concluo a negociação dos valores propostos
pelo licitante então melhor classificado para o
lote 09.

-

31/03/2020 14:00:11 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

31/03/2020 12:00:49 Pregoeiro Um bom almoço a todos. Declaro suspensa até
as 14h a sessão pública.

-

31/03/2020 12:00:28 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

31/03/2020 11:58:07 Pregoeiro Srs. licitantes, faremos uma pausa para que
possamos almoçar. Retornaremos às 14h,
neste mesmo ambiente virtual. Não deixem de
comparecer na reabertura da sessão: a inércia
do licitante convocado a se manifestar
implicará em desclassificação/inabilitação e a
não interposição de recurso quando concedida
a oportunidade a tanto importará na preclusão
de direito de recorrer. 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.

-
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31/03/2020 10:21:26 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 09. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

31/03/2020 09:48:09 Fornecedor
F000748

Desculpem-me todos presentes, mas meu
questionamento foi feito para o Sr.Pregoeiro,
que é a autoridade deste pregão.

7

31/03/2020 09:45:59 Pregoeiro Sr. licitante F000748, o edital contempla a
possibilidade de variação, na descrição do
item, por exemplo, no Anexo I.

7

31/03/2020 09:44:44 Fornecedor
F000732

Alem disso o pão ofertado tem 500g7

31/03/2020 09:43:55 Fornecedor
F000732

Obrigado7

31/03/2020 09:43:33 Fornecedor
F000732

Sr. pregoeiro se eu sei ler no edital esta
descrito a variação de 50g. "Pão de forma
integral; industrializado; farinha de trigo integral
como o primeiro item na lista de ingredientes;
ouseja, a farinha de trigo integral será o
ingrediente de maior proporção no pão; peso
de 450g  podendo variar ematé 50g ,
acondicionado faado, em embalagem atóxica,
a qual conterá idenficação do produto, rótulo
comingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade,
segundo determinações daResolução RDC nº
259/2002 da ANVISA; faas com peso individual
de aproximadamente 25g;
macio;obrigatoriamente de um dos seguintes
pos: i. Integral Tradicional; ii.Integral com
Grãos (o número de grãos estará expresso na
embalagem); Não serão aceitos pães de forma
nãoindustrializados e em cuja composição
haja: tubérculos; legumes; iogurte; e frutas
secas, cristalizadas,granuladas, ou
processadas de qualquer outra forma."

7

31/03/2020 09:41:11 Fornecedor
F000748

Sr.Pregoeiro, bom dia! Pela ordem, a descrição
deste item no edital é clara, pães de 450gr.
Não existe no edital palavra como
aproximadamente nem deixa margem para
embalagens de pão integral com menos de
450gr. as marcas wikbold e vale do sol, não
possuem essa gramatura. Requeiro que
reavalie seu posicionamento, pois vai contra as
normas do Edital deste certame. No aguardo

7

31/03/2020 09:33:03 Pregoeiro Sr. licitante F000732, ciente.7

31/03/2020 09:32:26 Fornecedor
F000732

Em relação a informação do pão de forma
integral, o produto que ofertamos é sim o
mesmo do link que o senhor envio no chat

7

31/03/2020 09:32:17 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Passemos à fase de
lances em relação ao lote 08. Participantes dos
demais lotes, permaneçam conectados.

-

31/03/2020 09:31:30 Fornecedor
F000732

Bom dia. Sr. pregoeiro7

31/03/2020 09:31:14 Portal de compras Esse lote foi reativado.7

31/03/2020 09:31:02 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-
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30/03/2020 18:05:40 Portal de compras Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi:
" em razão da impossibilidade de que sejam
empreendidos os atos pertinentes no âmbito da
jornada de trabalho. ". O lote deve ser
reativado dia 31/03/2020 às 09:30 h.

7

30/03/2020 17:44:08 Pregoeiro Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a
sessão pública.

-

30/03/2020 17:43:55 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

30/03/2020 17:40:31 Pregoeiro Senhores, têm mais um minuto para
apresentarem qualquer dúvida, após o que o
chat será bloqueado até a reabertura da
sessão, amanhã às 9h30.

-

30/03/2020 17:36:13 Pregoeiro Srs. licitantes, em razão da possibilidade de as
próximas fases de lances se estenderem até o
limite de 30 minutos cada uma, a sessão
pública será novamente suspensa e retomada
amanhã, às 09h30, 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.

-

30/03/2020 17:35:59 Pregoeiro Sr. licitante F000779, agradeço sua
intervenção e estou ciente de todas as
possibilidades. Sobre que produto deve ser
entregue, o edital é específico.

7

30/03/2020 17:32:56 Fornecedor
F000779

Pregoeiro, uma sugestão: não seria mais
assertivo exigir a apresentação das amostras,
e a aprovada ter que ser mantida durante toda
a execução do contrato? a marca apresenta
uma vasta gama de produtos integrais.

7

30/03/2020 17:32:47 Pregoeiro Sr. Licitante F000732, caso não confirme, até o
momento da convocação para apresentação de
amostras, qual produto será entregue ao
BDMG será convocado à apresentar amostra
do item, nos termos do Anexo IV.

7

30/03/2020 17:29:36 Pregoeiro Sr. licitante F000732, aguardo sua
manifestação: o produto ofertado é o referido
neste endereço
http://paovaledosol.com.br/produtos_pao_form

7

30/03/2020 17:24:15 Pregoeiro Sr. licitante F000732, o descrito pelo portal do
fabricante neste endereço
http://paovaledosol.com.br/produtos_pao_form

7

30/03/2020 17:23:50 Fornecedor
F000732

Pão de Forma Integral de 500 gr7

30/03/2020 17:22:46 Fornecedor
F000732

é integral.7

30/03/2020 17:20:12 Pregoeiro Sr. licitante F000779, Vale do Sol é marca
estabelecida como referencial no edital e a
variação em até 50g também é prevista. A
questão se reduz ao esclarecimento sobre qual
pão integral Vale do Sol o licitante F000732
entregará, visto que são diversos.

7

30/03/2020 17:15:21 Fornecedor
F000779

E o mesmo não atende o edital7

30/03/2020 17:14:40 Fornecedor
F000779

Destaco que o pão de forma integral marca
vale do sol existe somente de 400g, e o

7
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30/03/2020 17:02:38 Pregoeiro Sr. licitante F000732, com fundamento no que
determina o edital, item 4.5.3, requeiro que
esclareça qual pão integral Vale do Sol irá
fornecer ao BDMG.

7

30/03/2020 17:01:53 Fornecedor
F000732

já estamos no nosso limite.7

30/03/2020 17:00:47 Fornecedor
F000732

Senhor pregoeiro, esse é o nosso melhor
preço.

7

30/03/2020 17:00:09 Pregoeiro Sr. licitante F000732, pelo que prescreve o
edital, item .8.1, negociemos. Podemos fechar
a R$7,95 pela unidade?

7

30/03/2020 16:58:31 Portal de compras TEMPO RANDÔMICO concluído para esse
lote. A sessão de lances está encerrada.

7

30/03/2020 16:46:09 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.

7

30/03/2020 16:45:09 Portal de compras TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote.
O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01
minuto(s) e 00 segundo(s).

7

30/03/2020 16:43:56 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o
tempo de iminência será acionado em um
minuto.

7

30/03/2020 16:43:42 Fornecedor
F000732

obrigado7

30/03/2020 16:43:18 Pregoeiro Sr. licitante F000732, mais uma vez reitero:
não é possível determinar como se darão os
atos. Prosseguiremos com a sessão até
próximo às 18h.

7

30/03/2020 16:43:01 Fornecedor
F000732

só para organizar minha equipe aqui7

30/03/2020 16:41:56 Fornecedor
F000732

Sr. pregoeiro, vamos conseguir terminar hoje?7

30/03/2020 16:34:33 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o
tempo de iminência será acionado.

7

30/03/2020 16:27:46 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi iniciada.7

30/03/2020 16:27:34 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 07. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

30/03/2020 15:57:45 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 06. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

30/03/2020 15:09:22 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 05. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

30/03/2020 14:02:13 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 04. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

30/03/2020 14:01:49 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

30/03/2020 12:38:17 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro suspensa a sessão,
até as 14h do dia de hoje.

-
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30/03/2020 12:38:01 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

30/03/2020 12:35:45 Pregoeiro Srs. Licitantes, faremos uma pausa para que
possamos almoçar. Retornaremos 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.

-

30/03/2020 09:55:24 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 03. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

30/03/2020 09:31:31 Pregoeiro Srs. Licitantes, bom dia. Aguardem enquanto
concluo a negociação dos valores ofertados em
relação ao lote 02 do objeto.

-

30/03/2020 09:31:14 Portal de compras Esse lote foi reativado.7

30/03/2020 09:31:10 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

27/03/2020 17:58:16 Portal de compras Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi:
" ante a impossibilidade de conclusão dos atos
pertinentes, no âmbito da jornada de trabalho.
". O lote deve ser reativado dia 30/03/2020 às
09:30 h.

7

27/03/2020 17:57:12 Pregoeiro Uma boa noite a todos. Declaro suspensa a
sessão.

-

27/03/2020 17:56:53 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

27/03/2020 17:54:35 Pregoeiro Srs. Licitantes, devido ao adiantado da hora a
sessão pública será suspensa, até as 9h30 do
dia 30/03/2020. NÃO DEIXEM DE
COMPARECER À REABERTURA DA
SESSÃO: a inércia ao ser convocado a se
manifestar quando requerido pelo Pregoeiro
poderá dar causa à desclassificação da
respectiva proposta ou inabilitação e a não
manifestação quando da oportunidade de
apresentação de recurso resultará na
preclusão do direito de recorrer. Os senhores
têm dois minutos para apresentarem quaisquer
dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até as 9h30 de 30/03/2020.

-

27/03/2020 17:16:52 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 02. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

27/03/2020 16:38:15 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 01. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

27/03/2020 16:38:02 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

27/03/2020 16:37:23 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/i

-

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

08/04/2020 11:05 Página 18 de 21



Data / hora Remetente MensagemLote

27/03/2020 16:35:55 Pregoeiro O encerramento de cada 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.

-

27/03/2020 16:34:40 Pregoeiro Além do melhor preço os senhores poderão
disputar melhor colocação na ordem de
classificação, tendo em conta a inabilitação de
concorrente melhor classificado ou a
desclassificação de melhor proposta. Deem
seu melhor lance, não necessariamente
superior ao menor ofertado.

-

27/03/2020 16:33:35 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.

-

27/03/2020 16:32:50 Pregoeiro As fases de lances serão realizadas
individualmente, por lote, a partir do lote 01. Os
participantes dos demais lotes deverão
permanecer conectados.

-

27/03/2020 16:32:20 Pregoeiro Antes de procedermos às disputas mediante
lances, requeiro sua atenção aos seguintes
avisos.

-

27/03/2020 16:28:35 Pregoeiro As propostas apresentadas em relação ao lote
07 foram aceitas, por atenderem aos requisitos
formais do edital, superado, pelo que dispõe o
edital, itens 4.1, 4.2 e 4.5.2, vício na
informação do prazo de validade pela licitante
F000741, considerada para todos os efeitos a
validade mínima prescrita de 60 dias contados
na forma do edital; e condicionada a decisão à
redução, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES,
pelos licitantes F000732 e F000748, que
ofertaram valores excessivos, dos valores
globais a patamares aceitáveis, sob pena de
desclassificação das respectivas propostas,
pelo que prescreve o edital, Anexo I, item 2.1

7

27/03/2020 16:21:09 Pregoeiro Srs. Licitantes, segue o resultado da avaliação
das propostas originalmente apresentadas para
cada lote do objeto licitado. Para uma
informação mais eficiente, o chat permanecerá
bloqueado até que eu conclua a publicação dos
resultados e dos avisos relativos às fases de
lances.

-

27/03/2020 15:00:57 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Aguardem enquanto
concluo a avaliação das propostas comerciais
já apresentadas. Para uma comunicação mais
eficiente, o chat permanecerá bloqueado até a
conclusão da avaliação pertinente e informação
do resultado.

-

27/03/2020 10:06:56 Pregoeiro Declaro suspensa a sessão, até as 15h do dia
de hoje.

-
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27/03/2020 10:06:36 Pregoeiro NÃO DEIXEM DE COMPARECER À
REABERTURA DA SESSÃO, às 15h do dia de
hoje. A inércia ao ser convocado a se
manifestar quando requerido pelo Pregoeiro
poderá dar causa à desclassificação da
respectiva proposta ou inabilitação e a não
manifestação quando da oportunidade de
apresentação de recurso resultará na
preclusão do direito de recorrer.

-

27/03/2020 10:06:30 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

27/03/2020 10:04:35 Pregoeiro Srs. licitantes, têm mais um minuto para
apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem,
após o que o chat será bloqueado e a sessão
pública suspensa, até às 15h do dia de hoje.

-

27/03/2020 10:02:52 Pregoeiro Sr. Licitante F000748, não há absolutamente
como prever de que forma se desenrolarão os
atos pertinentes ao pregão. Assim, será
conforme já posto.

7

27/03/2020 10:02:51 Fornecedor
F000748

a eficiência se vale também do bom senso,
Sr.Pregoeiro.

7

27/03/2020 10:01:32 Fornecedor
F000748

ok mas, volto a insistir, o tempo útil de hoje
será suficiente para encerrar todos os lotes?

7

27/03/2020 10:00:47 Pregoeiro Sr. Licitante F000748, em razão do princípio da
eficiência ao qual se vincula este pregão, nos
termos da Lei Federal 13.303/2016, art. 31, a
reabertura da sessão será mantida para às 15h
de hoje.

7

27/03/2020 10:00:44 Fornecedor
F000748

além de haver várias propostas com vários
itens e licitantes involvidos

7

27/03/2020 10:00:10 Fornecedor
F000748

como estamos trabalhando em quarentena
teríamos mais tempo para trabalhar com
menos pressão por causa do horário de
funcionamento deste órgão, que acredito eu
deva ir até as 16:00....

7

27/03/2020 09:59:06 Fornecedor
F000748

O Sr.não poderia reagendar para dia 30/03 as
09:30?

7

27/03/2020 09:57:12 Pregoeiro Srs. licitantes, têm mais dois minutos para
apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem,
após o que o chat será bloqueado e a sessão
pública suspensa, até às 15h do dia de hoje.

-

27/03/2020 09:55:14 Pregoeiro Sr. Licitante F000748, o sistema de pregão
determina automaticamente, para a disputa
mediante lances, o valor unitário, quando o lote
é composto de um único item.

7

27/03/2020 09:52:38 Fornecedor
F000748

para este lote o valor é global ou unitario?7

27/03/2020 09:39:13 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Em razão do grande
número de propostas apresentadas no âmbito
do certame a sessão pública será suspensa
para que seja empreendida a avaliação
pertinente, conforme o que prescreve o edital,
itens 6.1.1 e 5.2.1. A reabertura será às 15h do
dia de hoje, neste mesmo ambiente virtual. Os
senhores têm cinco minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o
chat será bloqueado, até a reabertura da
sessão, às 15h.

-
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27/03/2020 09:30:18 Portal de compras A sessão do pregão foi iniciada.-

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

27/03/2020 09:30:18 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR

Atas anteriores

Nº da ata Data/hora da geração Lote

1 01/04/20 09:22 1

2 01/04/20 09:22 2

3 01/04/20 09:22 6

4 01/04/20 09:22 8

5 01/04/20 10:53 3

6 01/04/20 10:55 3

7 01/04/20 11:00 9

8 07/04/20 09:51 4

SERGIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR - Pregoeiro Titular

ANA ROSA LEMOS DA CUNHA GARZON - Pregoeiro Suplente

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;
Virginia Silame Maranhão Lima
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