
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

SUPER. DE TECNOLOGIA

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201006 000006/2021.

Às 09:30:16 horas, do dia 27 de Julho 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 Extensão de garantia CISCO
SMARTNET, na modalidade 8 x 5 x Next Business Day, nível de serviço SNT, para equipamentos Cisco de
propriedade do BDMG, 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

Pequena 19.222.806/0001-52 - COMPIT
SOLUCOES EM TI LTDA - EPP

SimFERES MARON SALIM

Lote:

Descrição:

Extensão de garantia CISCO SMARTNET, na modalidade 8 x 5 x Next Business Day, nível de serviço
SNT, para equipamentos Cisco de propriedade do BDMG, conforme o edital.

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 EXTENSAO DE GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DE INFOR MATICA

000022659 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

19.222.806/0001-52 - COMPIT SOLUCOES EM TI LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000150
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Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 65.032,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DE INFOR MATICA

Nº do item no processo: 1

000022659 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
Roteador ISR4221/K9  informar part-number e valor unitário ofertados:

CN-SSSNT-ISR-4221K - R$ 5.817,00
Wireless Controller AIR-CT5508-25-K9  informar part-number e valor unitário ofertados:

CON-SNT-CT0825 - R$ 53.684,00
5 AP Adder License for the 5508 Controller LIC-CT5508-5A  informar part-number e valor
unitário ofertados:

CON-ECMU-LICCT55A - R$ 5.531,00

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 65.032,0000 R$ 65.032,00

Lances:

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

27/07/2021 10:30:18 19.222.806/0001-52 - COMPIT
SOLUCOES EM TI LTDA - EPP

NãoR$ 65.000,00

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

27/07/2021 10:41:53 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

27/07/2021 11:27:20 A proposta do fornecedor 19.222.806/0001-52 - COMPIT SOLUCOES EM TI LTDA -
EPP foi aceita, pelo valor total de R$ 57.878,48.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

27/07/2021 11:31:43 O fornecedor COMPIT SOLUCOES EM TI LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com
as exigências do edital.
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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

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

27/07/2021 11:48:11 Pregoeiro Um bom dia. Declaro encerrada a sessão.Todos

27/07/2021 11:48:00 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

27/07/2021 11:45:50 Pregoeiro A ata da sessão pública será disponibilizada na página
relativa à licitação, do portal do BDMG na internet, logo
após o encerramento da sessão. Tem dois minutos para
apresentar qualquer dúvida que tiver, após o que o chat
será bloqueado e a sessão pública encerrada.

Todos

27/07/2021 11:45:48 Fornecedor
F000150

Ok , faremos a entrega física da proposta!1

27/07/2021 11:44:40 Pregoeiro Sr. licitante COMPIT SOLUCOES EM TI LTDA - EPP,
adjudico-lhe o objeto da licitação. Deverá encaminhar,
em até 02 (dois) dias úteis contados desta convocação
específica, apenas 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, ao e-mail
pregao@bdmg.mg.gov.br , desde que anexada
documentação que comprove os poderes de
representação do(s) signatário(s) e que a aferição da
autenticidade da(s) firma(s) seja possível mediante
consulta ao portal específico da internet.

Todos

27/07/2021 11:44:20 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 27/07/2021, às 11:44. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

27/07/2021 11:34:14 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 27/07/2021,
às 11:34.

1

27/07/2021 11:34:07 Pregoeiro Sr. licitante, verificado o atendimento a todas as
condições de habilitação, declaro-o habilitado e
vencedor da licitação. Apenas para cumprimento do rito
processual, a fim de possibilitar a sucessão de atos via
sistema, abre-se agora o prazo de dez minutos para a
apresentação de recursos, nos termos do edital, item 7
e respectivos subitens.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

27/07/2021 11:31:43 Portal de
compras

O fornecedor 19.222.806/0001-52 - COMPIT
SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, cuja proposta foi
aceita, foi habilitado para esse lote.

1

27/07/2021 11:28:12 Pregoeiro Sr. licitante, passo à análise relativa à habilitação.
Aguarde, por favor.

Todos

27/07/2021 11:28:03 Pregoeiro Sr. licitante, considero válida a última proposta, nos
unitários de R$47.778,76, para o item 1; R$4.922,59,
para o item 2; e R$5.177,13, para o item 3,
correspondentes ao global de R$57.878,48, não
presumível sua inexequibilidade, segundo os critérios
objetivos do edital, e atendidos os demais requisitos.

Todos

27/07/2021 11:27:20 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 19.222.806/0001-52 -
COMPIT SOLUCOES EM TI LTDA - EPP para esse lote
foi aceita. O valor final da proposta foi 57.878,48.

1

27/07/2021 11:12:00 Pregoeiro Sr. licitante, aguarde enquanto submeto a última
proposta à avaliação técnica.

Todos

27/07/2021 11:11:38 Fornecedor
F000150

OK, estamos de acordo!1

27/07/2021 11:09:39 Pregoeiro Sr. licitante, aguardo sua manifestação: fechemos nos
unitários de R$47.778,76, para o item 1; R$4.922,59,
para o item 2; e R$5.177,13, para o item 3,
correspondentes ao global de R$57.878,48.

Todos

27/07/2021 11:08:16 Fornecedor
F000150

ITEM 1 - Wireless Controller AIR-CT5508-25-K9, PART-
NUMBER- CON-SNT-CT0825 R$ 47.880,00; ITEM 2 - 5
AP Adder License for the 5508 Controller, PART-
NUMBER - CON-ECMU-LICCT55A R$ 4.933,00; ITEM
3 - Roteador ISR4221/K9, PART-NUMBER - CN-
SSSNT-ISR-4221K R$ 5.187,00.

1

27/07/2021 11:06:01 Pregoeiro Sr. licitante, antecipando-me: fechemos nos unitários de
R$47.778,76, para o item 1; R$4.922,59, para o item 2;
e R$5.177,13, para o item 3, correspondentes ao global
de R$57.878,48.

Todos

27/07/2021 11:03:56 Pregoeiro Sr. licitante F000150, informe, por favor, os unitários
referentes ao global de R$58.000,00.

Todos

27/07/2021 11:02:24 Fornecedor
F000150

Prezados, estamos no limite. Vamos arredondar para
R$ 58.000,00 ?

1

27/07/2021 10:59:04 Pregoeiro Sr. licitante, proponho-lhe os unitários de R$46.705,08,
para o item 1; R$4.811,97, para o item 2; e R$5.060,79,
para o item 3, correspondentes ao global de
R$56.577,84. Ok?

Todos

27/07/2021 10:51:24 Fornecedor
F000150

ITEM 1 - Wireless Controller AIR-CT5508-25-K9, PART-
NUMBER- CON-SNT-CT0825 R$ 48.315,60; ITEM 2 - 5
AP Adder License for the 5508 Controller, PART-
NUMBER - CON-ECMU-LICCT55A R$ 4.977,90; ITEM
3 - Roteador ISR4221/K9, PART-NUMBER - CN-
SSSNT-ISR-4221K R$ 5.235,30

1

27/07/2021 10:48:17 Pregoeiro Sr. licitante, ainda no âmbito da negociação, informe
aqui pelo chat os preços unitários por item relativos ao
seu mais recentemente global ofertado, R$ 58.528,80.

Todos

27/07/2021 10:44:19 Fornecedor
F000150

Prezados, Conseguimos mais 3% junto ao fabricante e
tiramos mais 2%. Assim conseguimos chegar a 10% de
desconto com valor de  R$ 58.528,80.

1

27/07/2021 10:42:05 Pregoeiro Aguardo, sr. licitante F000150.Todos

27/07/2021 10:41:53 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.1
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Data / hora Remetente MensagemLote

27/07/2021 10:41:42 Fornecedor
F000150

Estamos tentando um desconto com o fabricante. 3
minutos por gentileza!]

1

27/07/2021 10:41:05 Pregoeiro Sr. licitante, o dólar está em queda. Contudo,
considerando a afirmação acerca da diferenciação no
desconto do fabricante, fechemos no global de
R$55.277,20, correspondente a um desconto da ordem
de 15%.

Todos

27/07/2021 10:35:32 Fornecedor
F000150

Prezados, infelizmente não conseguimos chegar ao
valor anterior devido aos ítens ofertados serem
atrelados ao valor do dólar e descontos feitos pelo
fabricante. Ambos tiveram diferenciações esse ano. Mas
conseguimos dar 5% de desconto no valor de entrada
de R$ 65.032,00 passando a R$ 61.780,40.

1

27/07/2021 10:32:44 Pregoeiro Sr. licitante, fechemos no valor global de R$45.719,29,
correspondente ao desconto que ofertou no âmbito da
licitação mais recente do BDMG para extensões de
garantia Cisco SmartNet e cujo contrato é vigente.

Todos

27/07/2021 10:27:46 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

27/07/2021 10:27:43 Pregoeiro Passemos à fase de lances.Todos

27/07/2021 10:27:27 Pregoeiro Conforme divulgado na página referente à licitação, no
portal do BDMG na internet, um arquivo contendo
instruções para a participação na sessão pública pode
ser acessado pelo endereço
http://www.compras.mg.gov.br/images/OPF_09_-
_Como_participar_da_sess%C3%A3o_do_preg%C3%A

Todos

27/07/2021 10:26:25 Pregoeiro Sr. licitante, pelo que prescreve o edital, item 4.5.2,
considero superável o equívoco, condicionada a decisão
a que seja devidamente retificada, no instrumento de
proposta relativo à sua oferta final, a descrição dos itens
ofertados e expressão dos valores unitários finais, caso
venha a ser o vencedor da licitação. Apresentou sua
documentação de habilitação como arquivo
complementar à proposta, contrariando o que dispõe o
edital, Anexo III, item 1.4. Contudo, vez que é o único
licitante e o sigilo relativo aos proponentes é
principalmente para materialização do princípio da
obtenção de competitividade, nos termos da Lei Federal
13.303/2016, art. 31, considero superável também esse
equívoco, conforme determina o edital, item 4.5.2, e
válida, observada a condição conforme expressa, sua
proposta originalmente cadastrada. Passo à negociação
do preço ofertado. Suas ofertas serão realizadas como
lances, se empreendidas na fase de lances, ou
mediante a funcionalidade de chat, se ocorridas após a
fase de lances.

Todos

27/07/2021 10:21:24 Fornecedor
F000150

Sim! É isso mesmo!1

27/07/2021 10:19:54 Pregoeiro Sr. licitante F000150, segundo a área técnica do BDMG,
o correto seria: ITEM 1 - Wireless Controller AIR-
CT5508-25-K9, PART-NUMBER- CON-SNT-CT0825;
ITEM 2 - 5 AP Adder License for the 5508 Controller,
PART-NUMBER - CON-ECMU-LICCT55A; ITEM 3 -
Roteador ISR4221/K9, PART-NUMBER - CN-SSSNT-
ISR-4221K, com as respectivas alterações nos valores.
Está de acordo?

Todos

27/07/2021 10:13:23 Fornecedor
F000150

Prezado pregoeiro o que está trocado é no arquivo da
proposta ou na proposta inserida no site? Pode informar
qual ítem está trocado?

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

27/07/2021 10:03:46 Pregoeiro Aguardo, sr. licitante F000150.Todos

27/07/2021 10:03:30 Fornecedor
F000150

5 minutos por gentileza! Vamos verificar aqui1

27/07/2021 10:02:29 Pregoeiro Sr. licitante, consultada, a área técnica demandante da
licitação avaliou que os part-numbers oferecidos estão
corretos, mas ficaram trocados, com os preços unitários
ofertados, na proposta. Assim, requeiro que confirme
aqui pelo chat os part-numbers e respectivos preços
unitários ofertados, relacionando-os aos itens de
fornecimento referentes.

Todos

27/07/2021 10:02:04 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

27/07/2021 09:31:01 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

27/07/2021 09:30:55 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,  permanecendo conectados.

Todos

27/07/2021 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

27/07/2021 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;
Luiz Roberto de Oliveira Pereira;
Virginia Silame Maranhão Lima.
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