
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 000008/2021.

Às 14:00:05 horas, do dia 24 de Novembro 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 Serviços especializados em
segurança da informação, observada a divisão em lotes indicada e as demais especificações técnicas do
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

Outro 08.925.028/0001-41 - EVERY TI
TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI

SimJOAO EDUARDO NERY DE
OLIVEIRA

Outro 01.707.536/0001-04 - ISH
TECNOLOGIA S/A

SimJOAO PAULO BARROS DA
SILVA PINTO

Lote:

Descrição:

LOTE 01 - Serviços gerenciados de segurança da informação, conforme as condições e requisitos
estabelecidos no edital e seus anexos.

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

ELABORACAO DE PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO

000027502 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:
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Fornecedor:

01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A

Identificação do fornecedor: F000179

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 3.533.196,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ELABORACAO DE PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO

Nº do item no processo: 1

000027502 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item
 	Valor por unidade do item 2 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

25.385,00
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias
Valor por unidade do item 1 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

45.221,00
 	Valor por unidade do item 4 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

37.868,00
 	Valor por unidade do item 3 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

21.227,00

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 3.533.196,0000 R$ 3.533.196,00

Fornecedor:

08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI

Identificação do fornecedor: F000176

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:
pelo que determina o edital, Anexo III, item 1.5.1, em razão de ter anexado junto à proposta
documentação na qual se identificou.

Valor total: R$ 3.533.319,96

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ELABORACAO DE PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO

Nº do item no processo: 1

000027502 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item
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 	Valor por unidade do item 2 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 25.385,18
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

Prazo de validade da proposta de 60 dias contados na forma do edital
Valor por unidade do item 1 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 45.222,53
 	Valor por unidade do item 3 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 21.228,40
 	Valor por unidade do item 4 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 37.870,00

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 3.533.319,9600 R$ 3.533.319,96

Lances:

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

24/11/2021 14:48:04 01.707.536/0001-04 - ISH
TECNOLOGIA S/A

NãoR$ 3.500.000,00

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

24/11/2021 14:55:08 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

24/11/2021 16:13:09 A proposta do fornecedor 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A foi aceita,
pelo valor total de R$ 3.290.208,06.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

30/11/2021 14:06:10 O fornecedor ISH TECNOLOGIA S/A 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

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

30/11/2021 14:26 Página 3 de 13



Data / hora Evento

26/11/21 15:38
para conclusão da análise técnica dos atestados apresentados para
habilitação.

30/11/2021 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

25/11/21 14:04
análise referente à fase de habilitação ainda em curso.

26/11/2021 14:00Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

24/11/21 17:19
impossibilidade de conclusão dos atos pertinentes à licitação, pelo
adiantado da hora.

25/11/2021 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

Lote:

Descrição:

LOTE 02 - Serviços de governança, riscos e conformidade (GRC) em Segurança da Informação, conforme
as condições e requisitos estabelecidos no edital e seus anexos.

2

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Adjudicado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 2

ELABORACAO DE PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO

000027502 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI

Identificação do fornecedor: F000231

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 892.545,23

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ELABORACAO DE PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO

Nº do item no processo: 2

000027502 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
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Informações complementares do item
 	Valor por unidade do item 2 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 65.317,37
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

Prazo de validade da proposta de 60 dias contados na forma do edital
Valor por unidade do item 1 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 78.240,00
 	Valor por unidade do item 3 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 44.905,69
 	Valor por unidade do item 4 de serviço para o lote (conforme condições específicas do edital,
Anexo III, 1.1):

R$ 291,94

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 892.545,2300 R$ 892.545,23

Lances:

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

24/11/2021 14:49:23 08.925.028/0001-41 - EVERY TI
TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI

NãoR$ 892.000,00

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

24/11/2021 14:55:08 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

24/11/2021 16:14:04 A proposta do fornecedor 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA &
INOVACAO EIRELI foi aceita, pelo valor total de R$ 819.240,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

30/11/2021 14:07:49 O fornecedor EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI 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

Suspensões e reativações do lote
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Data / hora Evento

26/11/21 15:38
para conclusão da análise técnica dos atestados apresentados para
habilitação.

30/11/2021 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

25/11/21 14:04
análise referente à fase de habilitação ainda em curso.

26/11/2021 14:00Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

24/11/21 17:19
impossibilidade de conclusão dos atos pertinentes à licitação, pelo
adiantado da hora.

25/11/2021 14:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

30/11/2021 14:26:27 Pregoeiro Uma boa tarde a todos. Declaro encerrada a sessão.Todos

30/11/2021 14:26:14 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

30/11/2021 14:24:15 Fornecedor
F000231

Boa tarde! Vamos providenciar o envio da
documentação conforme solicitado.

2

30/11/2021 14:23:27 Fornecedor
F000179

Boa tarde! Sr Pregoeiro, estamos cientes da
convocação para envio da documentação conforme
condições e prazos estabelecidos no processo.

1

30/11/2021 14:22:51 Pregoeiro Srs. licitantes, a ata da sessão pública será publicada no
portal do BDMG da internet logo após o encerramento
da sessão. Têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado e a sessão pública encerrada.

Todos

30/11/2021 14:19:30 Pregoeiro Sr. licitante EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO
EIRELI, adjudico-lhe o lote 02 do objeto licitado.
Conforme determina o edital, item 6.8.3, deverá
encaminhar, em até 02 (dois) dias úteis contados desta
convocação específica: a) o instrumento de proposta
comercial adequado ao último valor ofertado,
devidamente preenchido e assinado e conforme o
Anexo III do edital, item 2.4; e b) a documentação de
habilitação cujos originais forem em papel, em vias
autenticadas ou em cópias simples acompanhadas dos
originais, estes sendo devolvidos posteriormente. 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, poderão ser encaminhados
instrumentos digitais 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.

2
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Data / hora Remetente MensagemLote

30/11/2021 14:18:54 Pregoeiro Sr. licitante ISH TECNOLOGIA S/A, adjudico-lhe o lote
01 do objeto licitado. Conforme determina o edital, item
6.8.3, deverá encaminhar, em até 02 (dois) dias úteis
contados desta convocação específica: a) o instrumento
de proposta comercial adequado ao último valor
ofertado, devidamente preenchido e assinado e
conforme o Anexo III do edital, item 2.4; e b) a
documentação de habilitação cujos originais forem em
papel, em vias autenticadas ou em cópias simples
acompanhadas dos originais, estes sendo devolvidos
posteriormente. 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, poderão ser encaminhados
instrumentos digitais 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.

1

30/11/2021 14:18:38 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 30/11/2021, às 14:18. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

2

30/11/2021 14:18:38 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 30/11/2021, às 14:18. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

30/11/2021 14:08:36 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 30/11/2021,
às 14:08.

2

30/11/2021 14:08:36 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 30/11/2021,
às 14:08.

1

30/11/2021 14:08:30 Pregoeiro Será aberto em seguida o prazo de dez minutos para
interposição de recursos, nas condições do edital, item 7
e respectivos subitens, sendo o relativo ao lote 02
apenas para cumprimento do rito processual, vez que
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da
sucumbência.

Todos

30/11/2021 14:07:49 Portal de
compras

O fornecedor 08.925.028/0001-41 - EVERY TI
TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI, cuja proposta foi
aceita, foi habilitado para esse lote.

2

30/11/2021 14:06:10 Portal de
compras

O fornecedor 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA
S/A, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse
lote.

1

30/11/2021 14:01:00 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Analisada a documentação,
com o auxílio técnico da área demandante da licitação,
verificaram-se atendidas todas as condições
habilitatórias do edital, por ambos os licitantes, F000179
e F000231, ao que os declaro vencedores da licitação
em relação aos lotes 01 e 02, respectivamente. O
parecer da área demandante da licitação pode ser
acessado mediante download pelo endereço
https://bit.ly/31b7ERs . Aguardem enquanto empreendo
os registros pertinentes no sistema.

Todos

30/11/2021 14:00:13 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.2
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Data / hora Remetente MensagemLote

30/11/2021 14:00:13 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

30/11/2021 14:00:08 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

26/11/2021 15:38:17 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para
conclusão da análise técnica dos atestados
apresentados para habilitação. ". O lote deve ser
reativado dia 30/11/2021 às 14:00 h.

2

26/11/2021 15:38:17 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para
conclusão da análise técnica dos atestados
apresentados para habilitação. ". O lote deve ser
reativado dia 30/11/2021 às 14:00 h.

1

26/11/2021 15:37:43 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro suspensa a sessão.Todos

26/11/2021 15:37:22 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

26/11/2021 15:34:37 Pregoeiro Srs. licitantes, em razão de demandas concorrentes é
possível que a avaliação realizada pela TI do Banco não
seja concluída hoje, razão pela qual suspenderemos
novamente a sessão. Têm dois minutos para
apresentarem qualquer dúvida que tiverem, após o que
o chat será bloqueado e a sessão suspensa até as 14h
de terça-feira, dia 30/11.

Todos

26/11/2021 14:32:12 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem,  permanecendo conectados.Todos

26/11/2021 14:31:47 Pregoeiro Sr. licitante F000179, o resultado da avaliação relativa à
fase de habilitação será informado aqui pelo chat e
passaremos aos demais atos inerentes ao certame.

1

26/11/2021 14:30:11 Fornecedor
F000179

Boa tarde! Sr. Pregoeiro, estamos no aguardo. Alguma
previsão para sequência do processo?

1

26/11/2021 14:01:11 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. A análise relativa à habilitação
técnica está ainda em curso mas a expectativa é que
seja concluída dentro em breve. Aguardem,
permanecendo conectados.

Todos

26/11/2021 14:00:53 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.2

26/11/2021 14:00:53 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

26/11/2021 14:00:48 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

25/11/2021 14:04:18 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " análise
referente à fase de habilitação ainda em curso. ". O lote
deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.

2

25/11/2021 14:04:18 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " análise
referente à fase de habilitação ainda em curso. ". O lote
deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.

1

25/11/2021 14:03:20 Pregoeiro Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sessão.Todos

25/11/2021 14:03:04 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

25/11/2021 14:02:08 Fornecedor
F000179

Boa tarde! Não temos duvidas neste momento.1

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

30/11/2021 14:26 Página 8 de 13



Data / hora Remetente MensagemLote

25/11/2021 14:00:49 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Por solicitação da área
demandante da licitação, que me auxilia nesta fase de
habilitação, a sessão pública será novamente suspensa,
até as 14h do dia de amanhã, para a conclusão da
avaliação técnica da documentação apresentada para
cumprimento dos requisitos de habilitação técnica do
edital. Os senhores têm um minuto para apresentarem
qualquer dúvida que tiverem, após o que o chat será
novamente bloqueado até a reabertura da sessão, às
14h de amanhã.

Todos

25/11/2021 14:00:16 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

25/11/2021 14:00:08 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.2

25/11/2021 14:00:08 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

24/11/2021 17:19:37 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
impossibilidade de conclusão dos atos pertinentes à
licitação, pelo adiantado da hora. ". O lote deve ser
reativado dia 25/11/2021 às 14:00 h.

2

24/11/2021 17:19:37 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
impossibilidade de conclusão dos atos pertinentes à
licitação, pelo adiantado da hora. ". O lote deve ser
reativado dia 25/11/2021 às 14:00 h.

1

24/11/2021 17:18:40 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro suspensa a sessão.Todos

24/11/2021 17:18:11 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

24/11/2021 17:16:00 Pregoeiro Srs. licitantes, ante a impossibilidade de que as análises
pertinentes sejam concluídas hoje, pelo adiantado da
hora, a sessão pública será suspensa e retomada às
14h de amanhã, 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, às 14h de
amanhã.

Todos

24/11/2021 16:36:49 Pregoeiro Srs. licitantes, a documentação relativa ao licitante
F000179 foi agrupada em pasta compactada acessível
mediante download pelo endereço https://bit.ly/3xiwH0S;
a documentação relativa ao licitante F000231 foi
agrupada em pasta compactada acessível mediante
download pelo endereço https://bit.ly/32lo8a6 .
Aguardem enquanto empreendo a análise pertinente.

Todos

24/11/2021 16:17:00 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto obtenho e lhes
disponibilizo os relatórios CRC e as certidões junto ao
CAFIMP e ao CEIS pertinentes e também a
documentação de habilitação que carregaram no
sistema.

Todos

24/11/2021 16:14:04 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 08.925.028/0001-41 - EVERY
TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI para esse lote
foi aceita. O valor final da proposta foi 819.240,00.

2

24/11/2021 16:13:09 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 01.707.536/0001-04 - ISH
TECNOLOGIA S/A para esse lote foi aceita. O valor final
da proposta foi 3.290.208,06.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

24/11/2021 16:11:31 Pregoeiro Srs. licitantes, empreenderei os registros pertinentes no
sistema e passarei à fase de habilitação. Na fase de
habilitação, conforme estabelece o edital, item 6.5.3.1,
será dado ao licitante então mais bem classificado para
cada lote o prazo de duas horas para que encaminhe
qualquer documentação que não tenha sido incluída no
sistema, quando do cadastramento da proposta
comercial original, segundo a necessidade.

Todos

24/11/2021 16:10:54 Pregoeiro Sr. licitante F000231, sua última oferta aceita, no valor
global de R$819.240,00, correspondente aos unitários
R$ 63.000,00 para o item 1, R$ 53.000,00 para o item 2,
R$ 36.200,00 para o item 3, e R$ 287,00 para o item 4 é
válida, não presumível a inexequibilidade, segundo os
critérios objetivos do edital.

2

24/11/2021 16:06:44 Fornecedor
F000231

Sr. Pregoeiro, aceitamos a proposta2

24/11/2021 16:01:53 Pregoeiro Sr. licitante F000231, tendo em conta o patamar de
desconto que propôs para os demais itens do lote,
fechemos nos valores unitários que propôs para os itens
1 a 3 e no valor unitário de R$287,00 para o item 4,
totalizando R$819.240,00.

2

24/11/2021 15:48:52 Fornecedor
F000179

Sr. Pregoeiro, seguem os fabricantes: Item1 - RSA, Item
2 - SentinelOne e Item 3 - Tenable.

1

24/11/2021 15:45:55 Pregoeiro Sr. licitante F000179, aceito sua última oferta, de R$
3.290.208,06 de valor global, correspondente aos
unitários R$ 42.110,97 para o item 1, R$ 23.638,54 para
o item 2, R$ 19.767,77 para o item 3 e R$ 35.264,33,
para o item 4, não presumível a inexequibilidade,
segundo os critérios objetivos do edital.  Pelo que
prescreve o edital, item 4.5.3, requeiro que informe aqui
pelo chat os fabricantes das soluções ofertadas para os
itens 1 a 3 de serviços.

1

24/11/2021 15:45:08 Fornecedor
F000231

Item 1 - R$ 63.000,00; item 2 - R$ 53.000,00; Item 3 -
R$ 36.200,00; Item 4 - R$ 290,00. Valor Total: R$
825.000,00

2

24/11/2021 15:43:27 Fornecedor
F000231

Segue:2

24/11/2021 15:38:53 Fornecedor
F000179

Sr Pregoeiro, seguem os valores ajustados. Item 1 = R$
42.110,97; Item 2 = R$ 23.638,54; Item 3 = R$
19.767,77 e Item 4 = R$ 35.264,33. Totalizando R$
3.290.208,06

1

24/11/2021 15:37:52 Pregoeiro Sr. licitante F000231, informe aqui pelo chat os valores
unitários referentes ao global mais recentemente
ofertado, R$ 825.000,00.

2

24/11/2021 15:35:04 Fornecedor
F000231

Sr. Pregoeiro, segundo os nossos cálculos, o menor
valor que conseguimos chegar foi em R$ 825.000,00

2

24/11/2021 15:32:10 Pregoeiro Sr. licitante, aguardo.2

24/11/2021 15:31:24 Fornecedor
F000231

Sr. Pregoeiro, solicitamos alguns minutos para verificar
a possibilidade do desconto.

2

24/11/2021 15:26:51 Pregoeiro Sr. licitante F000231, considerando a natureza dos
serviços a serem prestados e o desconto geralmente
obtido nas licitações do BDMG, fechemos em
R$815.000,00.

2

24/11/2021 15:26:30 Fornecedor
F000179

Sr Pregoeiro, estamos ajustando os valores unitários por
item e enviaremos na sequencia.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

24/11/2021 15:25:11 Pregoeiro Sr. licitante F000179, informe aqui pelo chat os valores
unitário referentes ao global mais recentemente
ofertado, R$3.290.208,10.

1

24/11/2021 15:20:52 Fornecedor
F000179

Sr. Pregoeiro, em se tratando de serviços de cyber
segurança e a qualidade exigida pelo BDMG, além da
variação cambial que afeta diretamente nossos custos,
estamos certos que nossa oferta no valor de R$
3.290.208,10 proporcionará um equilíbrio para as
partes.

1

24/11/2021 15:20:00 Fornecedor
F000231

Prezados, o escopo desse edital é bastante complexo e,
com isso, para podermos entregar um serviço com a
qualidade que exige as especificações técnicas,
conseguimos chegar no valor de R$ 845.000,00

2

24/11/2021 15:16:22 Pregoeiro Srs. licitantes, reitero, para que haja equilíbrio na
satisfação dos interesses do BDMG e dos senhores,
aguardo que aceitem minha respectivas ofertas.

Todos

24/11/2021 15:11:25 Pregoeiro Srs. licitantes, para que haja equilíbrio na satisfação dos
interesses do BDMG e dos senhores, aguardo que
aceitem minha oferta.

2

24/11/2021 15:10:19 Fornecedor
F000231

Solicitamos alguns minutos para podermos efetuar
alguns cálculos e verificar a possibilidade do desconto

2

24/11/2021 15:07:27 Pregoeiro Sr. licitante F000231, considerando que veio preparado
para disputar o menor preço e o desconto geralmente
obtido em licitações de mesma natureza realizada pelo
BDMG, fechemos no valor global de R$800.000,00.

2

24/11/2021 15:05:59 Pregoeiro Sr. licitante F000179, considerando que veio preparado
para disputar o menor preço e o desconto geralmente
obtido em licitações de mesma natureza realizada pelo
BDMG, fechemos no valor global de R$3.170.000,00

1

24/11/2021 15:03:50 Fornecedor
F000231

Prezado Pregoeiro, fomos bastante arrojados com
relação de preços e estamos no limite, além do aumento
do dólar que influencia diretamente nos nossos custos..
Nosso preço ofertado está abaixo do valor estimado e o
projeto contempla diversos serviços técnicos
especializados.

2

24/11/2021 15:02:20 Fornecedor
F000231

Boa tarde2

24/11/2021 15:01:50 Fornecedor
F000179

Ofertamos um valor de R$ 3.375.800,00, visto que após
a fase de referência de valores, houve uma considerável
elevação do dólar, o que afetou diretamente nossos
custos.

1

24/11/2021 15:01:48 Pregoeiro Sr. licitante F000231, considerando os preços ofertados
no âmbito da pesquisa realizada para determinação do
valor de referência e o patamar de desconto obtido nas
licitações de prestação de serviços do BDMG,
proponho-lhe o valor de R$790.215,66. Fechemos neste
preço global.

2

24/11/2021 14:58:36 Pregoeiro Confio que aceitarão minha proposta, sr. licitante
F000179.

1

24/11/2021 14:57:58 Fornecedor
F000179

Sr. Pregoeiro, estaremos verificando uma condição
melhor para ofertarmos. Só um instante por favor.

1

24/11/2021 14:56:58 Fornecedor
F000179

Boa tarde!1
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Data / hora Remetente MensagemLote

24/11/2021 14:56:28 Pregoeiro Sr. licitante F000179, considerando os preços ofertados
no âmbito da pesquisa realizada para determinação do
valor de referência e o patamar de desconto obtido nas
licitações de prestação de serviços do BDMG,
proponho-lhe o valor de R$ R$3.019.033,92. Fechemos
neste preço global.

1

24/11/2021 14:56:02 Pregoeiro Prossigo a negociação com o licitante F000179. Sr.
licitante F000231, aguarde, por favor, permanecendo
conectado.

Todos

24/11/2021 14:55:08 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.2

24/11/2021 14:55:08 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.1

24/11/2021 14:43:39 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.2

24/11/2021 14:43:39 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

24/11/2021 14:43:09 Pregoeiro Senhores licitantes F000179 e F000231 vez que são
detentores das únicas propostas válidas para os
respectivos lotes de participação, passemos à
negociação direta. 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

24/11/2021 14:42:31 Pregoeiro Em relação ao lote 02, o licitante F000231 também
apresentou junto à proposta arquivos nos quais se
identificou, contrariando a regra do sigilo estabelecida
no edital, Anexo III, item 1.5.1. Contudo, considerando
que a regra do sigilo se vincula a haver propostas
concorrentes no lote de participação e que é o único
licitante para o lote entendo superável o equívoco, pelo
que determina o edital, item 4.5.2.

Todos

24/11/2021 14:42:03 Pregoeiro Em relação ao lote 01, o licitante F000176 apresentou
junto à proposta arquivos nos quais se identificou.
Assim, pelo que determina o edital, Anexo III, item 1.5.1,
sua proposta foi desclassificada. A proposta
apresentada pelo licitante F000179 foi considerada
válida, em relação aos requisitos formais do edital.

Todos

24/11/2021 14:41:44 Pregoeiro Srs. licitantes, segue o resultado da avaliação das
propostas originalmente apresentadas.

Todos

24/11/2021 14:41:32 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

24/11/2021 14:00:40 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

24/11/2021 14:00:33 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. 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

24/11/2021 14:00:05 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes
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Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Data/hora do
cadastro

Tipo de
Solicitação

Data/hora da
respostaAutorNº da

Solicitação Autor da resposta

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para
consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão >
Esclarecimentos e Impugnações.

Esclarecimento 0001 WLAMIR CHAGAS
MARTINS

16/11/2021
20:33:55

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

16/11/2021
18:16:58

Esclarecimento 0002 WLAMIR CHAGAS
MARTINS

16/11/2021
20:39:04

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

16/11/2021
19:23:06

Esclarecimento 0003 Kleber Fantaguzzi
Sá

19/11/2021
09:47:59

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

18/11/2021
16:48:49

Esclarecimento 0004 Kleber Fantaguzzi
Sá

22/11/2021
08:21:42

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

18/11/2021
20:33:15

Esclarecimento 0005 Kleber Fantaguzzi
Sá

22/11/2021
08:26:10

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

19/11/2021
11:27:57

Esclarecimento 0006
JOAO EDUARDO

NERY DE
OLIVEIRA

23/11/2021
13:08:55

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

23/11/2021
10:38:02

Esclarecimento 0007
JOAO EDUARDO

NERY DE
OLIVEIRA

23/11/2021
13:09:18

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

23/11/2021
10:38:59

Esclarecimento 0008
JOAO EDUARDO

NERY DE
OLIVEIRA

23/11/2021
13:19:45

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

23/11/2021
10:39:27

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

24/11/2021 14:00:05 - 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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