
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 000001/2020.

Às 09:30:35 horas, do dia 17 de Abril 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 aquisição de Serviços especializados de
Contabilidade conforme especificações e condições 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

Micro 13.801.698/0001-96 -
RPCONSULTING CONTABILIDADE,
CONSULTORIA & PERICIAS EIRELI

SimRAFFAELE ALFONSO
PRADO PELUSO

Lote:

Descrição:

Serviços especializados de Contabilidade, conforme as condições e requisitos do edital.

1

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Manifestação de intenção de recurso concluída

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

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE

000038520 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

13.801.698/0001-96 - RPCONSULTING CONTABILIDADE, CONSULTORIA & PERICIAS EIRELI

Identificação do fornecedor: F000134

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 51.789,40
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Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE

Nº do item no processo: 1

000038520 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$ 51.789,4000 R$ 51.789,40

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

17/04/2020 10:23:56 A proposta do fornecedor 13.801.698/0001-96 - RPCONSULTING
CONTABILIDADE, CONSULTORIA & PERICIAS EIRELI foi aceita, pelo valor total
de R$ 46.609,25.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

17/04/2020 11:52:20 O fornecedor RPCONSULTING CONTABILIDADE, CONSULTORIA & PERICIAS
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

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

17/04/2020 12:31:25 Pregoeiro Declaro encerrada a sessão pública. Um bom dia.1

17/04/2020 12:31:15 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

17/04/2020 12:29:35 Pregoeiro Sr. licitante, sendo assim, ratifico a decisão pela
adjudicação do objeto condicionada à apresentação da
documentação. Tem mais um minuto para apresentar
qualquer dúvida que tiver.

1

17/04/2020 12:27:04 Fornecedor
F000134

Sr. pregoeiro, realizaremos a entrega dos documentos
em dois dias úteis contados desta intimação, sem a
necessidade de suspensão da sessão pública.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

17/04/2020 12:25:53 Pregoeiro Tem mais dois minutos para apresentar qualquer dúvida
que tiver, após o que o chat será bloqueado e a sessão
pública suspensa até as 9h30 do dia 24/04/2020.

1

17/04/2020 12:24:52 Pregoeiro Sr. licitante, neste caso a adjudicação será condicionada
à confirmação pertinente, pelos respectivos emitentes
dos documentos, mediante diligência que empreenderei
nos termos do item 4.5.3 do edital. A sessão pública
será suspensa até as 9h30 do dia 24/04/2020 quando,
verificadas a autenticidade e validade dos atestados, a
adjudicação será ratificada ou, não verificada a
autenticidade e a validade dos atestados, poderá ser
suspensa novamente para a conclusão da diligência ou
encerrada, com a anulação da decisão pela sua
habilitação, a decretação do fracasso da licitação e a
concessão do prazo para interposição de recurso.

1

17/04/2020 12:09:54 Fornecedor
F000134

Sr. pregoeiro, em virtude do isolamento ocasionado pela
pandemia em que passamos, a apresentação da
documentação disposta no item (a) pode ser
autenticada de alguma outra forma? Os documentos
originais estão em posse dos emitentes, ambos são
classificados como grupo de risco.

1

17/04/2020 12:06:49 Pregoeiro Sr. licitante, tem dois minutos para apresentar quaisquer
dúvidas que tiver, após o que a sessão pública será
encerrada e o chat será bloqueado aos participantes em
relação a este lote. A ata da sessão púbica será
publicada logo após o término da sessão, no portal do
BDMG na internet.

1

17/04/2020 12:06:24 Pregoeiro Sr. licitante RPCONSULTING CONTABILIDADE,
CONSULTORIA & PERICIAS EIRELI, adjudico-lhe o
objeto da licitação, condicionada a adjudicação ao
encaminhamento, no prazo de dois dias úteis contados
desta intimação: a) dos atestados de capacidade
técnica, em cópias autenticadas ou cópias simples
acompanhadas dos originais, neste caso sendo os
originais posteriormente disponibilizados para retirada,
nos termos do anexo II do edital; e b) do instrumento
impresso, devidamente preenchido e assinado, da
proposta comercial adequada aos últimos valores
ofertados, estes disponíveis pelo endereço
https://bit.ly/2wNkQ07 , segundo o disposto no anexo III
do edital. Os documentos deverão ser entregues no
setor de protocolo do BDMG, na Rua da Bahia, 1.600,
Lourdes, Belo Horizonte/MG, cep 30.160-907, aos
cuidados de Sérgio Vieira.

1

17/04/2020 12:05:32 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 17/04/2020, às 12:05. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

17/04/2020 11:55:08 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 17/04/2020,
às 11:55.

1

17/04/2020 11:55:04 Pregoeiro Abre-se agora o prazo de dez minutos para a
apresentação de recursos, segundo o rito processual
prescrito pelo edital e pela legislação específica.

1

17/04/2020 11:53:58 Pregoeiro Sr. licitante, verificado o atendimento às condições de
participação e aos requisitos habilitatórios, declaro-lhe
vencedor da licitação.

1

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

17/04/2020 12:31 Página 3 de 5



Data / hora Remetente MensagemLote

17/04/2020 11:52:20 Portal de
compras

O fornecedor 13.801.698/0001-96 - RPCONSULTING
CONTABILIDADE, CONSULTORIA & PERICIAS
EIRELI, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse
lote.

1

17/04/2020 11:09:59 Pregoeiro Sr. licitante, a documentação de habilitação que
encaminhou pode ser consultada pelo endereço
https://bit.ly/3adrNFr . Aguarde enquanto empreendo a
avaliação pertinente.

1

17/04/2020 11:07:40 Pregoeiro Sr. licitante, aguarde enquanto publico os documentos.1

17/04/2020 11:02:57 Fornecedor
F000134

Sr. pregoeiro, o e-mail foi enviado para
bdmg.pe@gmail.com

1

17/04/2020 10:36:58 Pregoeiro Sr. licitante, 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 2.3.2 e 2.4, e respectivos subitens, do Anexo II do
edital. Para tanto, terá sessenta minutos contados desta
convocação específica. Caso precise de mais tempo
avise aqui pelo chat. Concluído o encaminhamento,
avise aqui pelo chat.

1

17/04/2020 10:25:22 Pregoeiro Sr. licitante, o relatório CRC e as certidões junto ao
CAFIMP e ao CEIS pertinentes podem ser consultados
mediante o endereço https://bit.ly/2XKj7DU . Aguarde
enquanto empreendo a análise pertinente.

1

17/04/2020 10:23:56 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 13.801.698/0001-96 -
RPCONSULTING CONTABILIDADE, CONSULTORIA &
PERICIAS EIRELI para esse lote foi aceita. O valor final
da proposta foi 46.609,25.

1

17/04/2020 10:17:29 Fornecedor
F000134

Ciente sr. pregoeiro.1

17/04/2020 10:15:55 Pregoeiro Aguarde enquanto obtenho e publico o relatório CRC e
as certidões junto ao CEIS e ao CAFIMP referentes.

1

17/04/2020 10:15:14 Pregoeiro Sr. licitante, declaro válida a última proposta, no valor de
R$46.609,25, correspondente aos unitários expressos
na planilha disponível pelo endereço
https://bit.ly/2wNkQ07 , não presumível sua
inexequibilidade, segundo o critério objetivo do edital.

1

17/04/2020 10:12:20 Portal de
compras

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

1

17/04/2020 10:12:11 Fornecedor
F000134

Sim.1

17/04/2020 10:09:11 Pregoeiro Sr. licitante, fechemos no valor global de R$46.609,25,
correspondente à aplicação linear do desconto de 10%
nos valores unitários originalmente ofertados, conforme
o detalhamento disponível pelo endereço
https://bit.ly/2wNkQ07

1

17/04/2020 10:05:21 Fornecedor
F000134

Sr. pregoeiro qual é o próximo procedimento?1

17/04/2020 09:58:22 Fornecedor
F000134

Ciente sr. pregoeiro.1

17/04/2020 09:54:18 Pregoeiro Sr. licitante, em razão de ser o único participante do
processo licitatório, passo à negociação direta do preço
ofertado, segundo a regra do edital, item 6.8.1. Suas
propostas deverão ser registradas como lances, se
efetuadas no âmbito da fase de lances, ou aqui pelo
chat, caso encerrada a fase de lances.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

17/04/2020 09:53:05 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

17/04/2020 09:52:05 Portal de
compras

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

1

17/04/2020 09:50:30 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

17/04/2020 09:50:27 Pregoeiro Passo à fase de lances.1

17/04/2020 09:50:21 Pregoeiro Senhor licitante, sua proposta foi considerada válida em
relação aos requisitos formais do edital.

1

17/04/2020 09:31:02 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.  Aguardem enquanto analiso as
propostas comerciais já apresentadas.

1

17/04/2020 09:30:35 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

17/04/2020 09:30:35 - 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;
Virginia Silame Maranhão Lima.
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