
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

SUPERINT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201012 000002/2021.

Às 09:30:28 horas, do dia 28 de Junho de 2021, 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 Troca eletrônica de dados (EDI
 Electronic Data Interchange), incluindo fornecimento e implantação de solução para operacionalização dos
serviços (VAN  Value Added Network), conforme o 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 07.385.111/0001-02 - E-SALES
SOLUCOES DE INTEGRACAO
LTDA

SimVILSON FLORES DOS
SANTOS

Lote:

Descrição:

Troca eletrônica de dados (EDI  Electronic Data Interchange), incluindo fornecimento e implantação de
solução para operacionalização dos serviços (VAN  Value Added Network), conforme o edital.

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Adjudicado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

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

SERVICOS DE TROCA ELETRONICA DE DADOS (EDI - ELECTRONIC DATAINTERCHANGE),
ESTRUTURA DE VAN( VALUE ADD NETWORK)

000106887 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

07.385.111/0001-02 - E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA
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Identificação do fornecedor: F000123

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 40.800,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE TROCA ELETRONICA DE DADOS (EDI - ELECTRONIC
DATAINTERCHANGE), ESTRUTURA DE VAN( VALUE ADD NETWORK)

Nº do item no processo: 1

000106887 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item
Valor da franquia mensal fixa para tráfego de até 40 MB (VM) (conforme o edital, Anexo III,
item 1.1):

3400,00
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

validade de 90 dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 40.800,0000 R$ 40.800,00

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

28/06/2021 09:51:16 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

28/06/2021 10:17:45 A proposta do fornecedor 07.385.111/0001-02 - E-SALES SOLUCOES DE
INTEGRACAO LTDA foi aceita, pelo valor total de R$ 33.495,84.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

28/06/2021 10:59:28 O fornecedor E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA foi habilitado, de
acordo com as exigências do edital.

Data / hora Evento

- Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de
interpor recurso.

Intenção de recurso
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Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

28/06/2021 11:14:03 Pregoeiro Um bom dia. Declaro encerrada a sessão pública.Todos

28/06/2021 11:13:49 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

28/06/2021 11:12:24 Fornecedor
F000123

Obrigada. Estamos providenciando a documentação nos
moldes solicitados. Tenham todos um bom dia.

1

28/06/2021 11:11:40 Pregoeiro A ata da sessão pública será publicada na página
relativa à licitação, no portal do BDMG na internet, logo
após o encerramento da sessão. Sr. licitante, tem dois
minutos para apresentar qualquer dúvida que tiver, após
o que o chat será bloqueado e a sessão pública
encerrada.

Todos

28/06/2021 11:11:05 Pregoeiro Sr. licitante E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO
LTDA, adjudico-lhe o objeto da licitação. Conforme
determina o edital, item 6.9.3, deverá encaminhar, em
até 02 (dois) dias úteis contados desta convocação
específica o instrumento de proposta comercial
adequado ao último valor ofertado, devidamente
preenchido e assinado e conforme o Anexo III do edital,
itens 2.3 a 2.9. Os dados de destinatário para o
encaminhamento são Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. - BDMG, Rua da Bahia, 1.600, JU.DA
7º andar, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP
30160-907, aos cuidados de Sérgio Vieira de Souza
Júnior. Alternativamente, poderá ser encaminhado
instrumento digital com firma eletrônica, desde que
anexada a documentação que comprove os poderes de
representação do signatário e que a aferição da
autenticidade das firmas seja possível mediante
consulta ao portal específico da internet. O instrumento
eletrônico e demais documentos, conforme o caso,
serão encaminhados ao endereço bdmg.pe@gmail.com
.

Todos

28/06/2021 11:10:33 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 28/06/2021, às 11:10. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

28/06/2021 11:00:29 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 28/06/2021,
às 11:00.

1

28/06/2021 11:00:23 Pregoeiro Apenas para cumprimento do rito procedimental e para
possibilitar a sucessão dos demais atos pertinentes, no
sistema, abre-se agora o prazo de dez minutos para a
interposição de recursos, nos termos do edital, item 7 e
respectivos subitens.

Todos

28/06/2021 10:59:57 Pregoeiro Sr. licitante, em razão de um problema no sistema
pertinente, conforme a imagem acessível por download
pelo endereço https://bit.ly/2TceHpe , não foi possível a
verificação da condição de participação do edital, item
3.3, inciso V, em relação ao CEIS. Com fulcro no que
determina o edital, itens 4.5.2 e 10.1, considero suprido
o requisito, condicionada a decisão à verificação
pertinente, previamente à contratação. Verificado o
atendimento aos demais requisitos do edital, declaro-lhe
habilitado e vencedor do certame.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

28/06/2021 10:59:29 Portal de
compras

O fornecedor 07.385.111/0001-02 - E-SALES
SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA, cuja proposta foi
aceita, foi habilitado para esse lote.

1

28/06/2021 10:45:07 Fornecedor
F000123

ok. estamos aguardando.1

28/06/2021 10:19:02 Pregoeiro Sr. licitante, passo à fase de conferência das condições
de participação e de habilitação. Aguarde,
permanecendo conectado.

Todos

28/06/2021 10:18:49 Fornecedor
F000123

Ok1

28/06/2021 10:18:11 Pregoeiro Aceito o último valor negociado, correspondente ao
R$33.495,84 anual pela franquia, a R$69,78 por MB
excedente, ao total de R$25.120,80 para o banco
reserva de megabytes excedentes e ao global estimado
de R$58.616,64 para a contratação, nos termos do
edital, não presumível sua inexequibilidade.

Todos

28/06/2021 10:17:45 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 07.385.111/0001-02 - E-
SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA para esse
lote foi aceita. O valor final da proposta foi 33.495,84.

1

28/06/2021 10:15:18 Fornecedor
F000123

Prezado, de acordo, podemos fechar em R$33.495,841

28/06/2021 10:13:39 Pregoeiro Sr. licitante F000123, o valor que propôs resulta num
mensal pela franquia com mais de duas casas decimais.
Fechemos em R$33.495,84.

Todos

28/06/2021 10:11:00 Fornecedor
F000123

CNPJ 07.385.111/0001-021

28/06/2021 10:10:25 Pregoeiro Sr. licitante, tendo em conta ser o único licitante e pelo
que determina o edital, item 4.5.3, para que possamos
prosseguir na negociação solicito-lhe que informe seu
CNPJ.

Todos

28/06/2021 10:06:35 Fornecedor
F000123

Prezado, bom dia. Acreditando em uma parceria
faremos o valor de R$: 33.495,95.

1

28/06/2021 10:05:24 Pregoeiro Sr. licitante F000123, o preço total máximo aceitável
para a franquia  é de R$33.495,96.

Todos

28/06/2021 10:03:57 Fornecedor
F000123

Prezados, será possível chegar no preço mínimo de
34.000,00.

1

28/06/2021 09:59:48 Pregoeiro Sr. licitante, esse preço é excessivo. Considerando os
preços obtidos na pesquisa que subsidiou o
estabelecimento dos valores referenciais conforme o
edital e os percentuais de redução nas propostas
usualmente obtidos nas licitações do BDMG é factível o
valor anual para a franquia de R$30.146,04,
correspondente a uma redução de 10% sobre o
referencial máximo aceitável e ao unitário de R$ 62,80
por MB excedente, resultando no global de R$52.754,04
estimado para a contratação. Fechemos no valor total
de franquia de R$30.146,04.

Todos

28/06/2021 09:57:04 Fornecedor
F000123

Prezado Sr. Pregoeiro, conseguimos chegar no valor de
37.500,00, considerando os descontos possíveis.

1

28/06/2021 09:51:16 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.1

28/06/2021 09:50:15 Fornecedor
F000123

vamos nos manifestar aqui pelo chat, solicito alguns
minutos, estamos verificando

1

28/06/2021 09:46:06 Fornecedor
F000123

Sr. Pregoeiro, estamos verificando a solicitação
mencionada

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

28/06/2021 09:45:29 Pregoeiro Sr. licitante F000123, bom dia. Aguardo sua oferta, a
qual será registrada como lance, no âmbito da fase de
lances, ou aqui pelo chat, encerrada a fase de lances.

Todos

28/06/2021 09:43:31 Fornecedor
F000123

Prezado, bom dia1

28/06/2021 09:38:47 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

28/06/2021 09:38:44 Pregoeiro Passo à fase de lances.Todos

28/06/2021 09:38:25 Pregoeiro Sr. licitante F000123, pelo que determina o edital, item
4.5.2, sua proposta foi considerada válida em relação
aos requisitos formais do edital, condicionada a decisão
a que reduza a patamar aceitável o valor ofertado, no
âmbito da fase de lances ou em negociação direta
comigo, sob pena de desclassificação por preço
excessivo

Todos

28/06/2021 09:38:10 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

28/06/2021 09:32:03 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

28/06/2021 09:31:48 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Passo à análise das propostas
comerciais já apresentadas. Para que tenhamos um
processo mais eficiente, o chat será bloqueado até a
conclusão da análise, quando o resultado será
imediatamente publicado aqui e o chat será
desbloqueado. Aguardem, por favor, permanecendo
conectados.

Todos

28/06/2021 09:30:29 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

28/06/2021 09:30:28 - 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;
Luiz Roberto de Oliveira Pereira;
Virginia Silame Maranhão Lima
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