
Ata de pregão

Órgão gestor:

Resultado da sessão pública

Ata nº 2 da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº
0000000130/2022.

Às 09:30:00 horas, do dia 7 de Junho de 2022, 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 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

SimRAISSA APARECIDA
MIRANDA LOBO

Pequena 03.847.437/0001-53 - COMERCIAL
GIRASSOL EIRELI - EPP

SimEduardo Lemos Marques

Lote:

Descrição:

LOTE 3 - ÁGUA MINERAL GASEIFICADA

3

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Registro de preços concluídoSituação:

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Nº do item no lote: 1

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTACAO:
GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL;

Nº do item no planejamento: 84

Código do item: 00168898-7 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GARRAFA

Quantidade solicitada: 6500,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores
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Fornecedor: 03.847.437/0001-53 - COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTACAO:
GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL;

Especificação do item:

Informações complementares do item
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital, Anexo III, item
2.5):

60 DIAS

Marca: Modelo:

Quantidade proposta pelo fornecedor:

PASSA QUATRO FRASCO COM 510ML

6500,0000

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital

Valor unitário: Valor total:R$ 1,5900 R$ 10.335,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

03.847.437/0001-53 - COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000357

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 10.660,00

Nº do item no lote: 1

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE;
APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM
DESCARTAVEL;

84Nº do item no planejamento:

Código do item: 00168898-7 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:PASSA QUATRO FRASCO COM 510ML

Informações complementares do item
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital, Anexo III, item
2.5):

60 DIAS

Unidade de aquisição/fornecimento: GARRAFA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital

Quantidade proposta pelo fornecedor: 6500,0000

Quantidade solicitada: 6500,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 1,6400 R$ 10.660,00

Fornecedor:

09.583.388/0001-75 - RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME
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Identificação do fornecedor: F000356

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 10.660,00

Nº do item no lote: 1

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE;
APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM
DESCARTAVEL;

84Nº do item no planejamento:

Código do item: 00168898-7 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:AGUAI EMBALAGEM 510 ML

Informações complementares do item
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital, Anexo III, item
2.5):

60 DIAS

Unidade de aquisição/fornecimento: GARRAFA

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme edital

Quantidade proposta pelo fornecedor: 6500,0000

Quantidade solicitada: 6500,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 1,6400 R$ 10.660,00

Lances:

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

07/06/2022 10:54:47 03.847.437/0001-53 - COMERCIAL
GIRASSOL EIRELI - EPP

NãoR$ 1,5900

07/06/2022 10:54:23 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 1,6000

07/06/2022 10:53:07 03.847.437/0001-53 - COMERCIAL
GIRASSOL EIRELI - EPP

NãoR$ 1,6100

07/06/2022 10:52:38 09.583.388/0001-75 - RANGAP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA -ME

NãoR$ 1,6200

07/06/2022 10:50:54 03.847.437/0001-53 - COMERCIAL
GIRASSOL EIRELI - EPP

NãoR$ 1,6300

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Reinício de disputa aberta

Aceitação de fornecedor

Data / hora Evento
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Data / hora Evento

07/06/2022 15:09:17 A proposta do fornecedor 03.847.437/0001-53 - COMERCIAL GIRASSOL EIRELI -
EPP foi aceita, pelo valor total de R$ 10.335,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

07/06/2022 15:51:21 O fornecedor COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP 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

07/06/22 12:06
pausa para o almoço.

07/06/2022 14:00Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

Registro da proposta

Data / hora Evento

07/06/2022 16:31:28 A proposta do fornecedor 03.847.437/0001-53 - COMERCIAL GIRASSOL EIRELI -
EPP foi registrada, pelo valor total de R$ 10.335,00.

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2022 16:33:06 Pregoeiro Uma boa tarde a todos. Declaro encerrada a
sessão.

-

07/06/2022 16:32:54 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

07/06/2022 16:30:42 Pregoeiro Srs. licitantes, têm dois minutos para
apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem,
após o que o chat será bloqueado e a sessão
será encerrada.

-

07/06/2022 16:30:18 Pregoeiro A ata da sessão pública será publicada no
portal do BDMG na internet, na página relativa
à licitação, logo após o encerramento da
sessão.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2022 16:27:41 Pregoeiro Sr. licitante COMERCIAL GIRASSOL EIRELI -
EPP, adjudico-lhe o lote 03 do objeto da
licitação. Conforme determina o edital, item
6.8.3, deverá encaminhar, em até 02 (dois)
dias úteis contados desta convocação
específica apenas o instrumento de proposta
comercial adequado aos últimos valores
ofertados, devidamente preenchido e assinado
e conforme o Anexo III do edital, itens 2.4.3,
vez que já verificada a validade da
documentação de habilitação. 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, ao e-mail bdmg.pe@gmail.com,
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.

3

07/06/2022 16:22:36 Portal de compras O cadastramento de manifestações de
intenção de recurso foi finalizado em
07/06/2022, às 16:22. Não houve intenção
manifestada pelos fornecedores participantes
do lote.

3

07/06/2022 16:12:33 Portal de compras O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em
07/06/2022, às 16:12.

3

07/06/2022 16:12:25 Pregoeiro Srs. licitantes, abre-se agora o prazo de dez
minutos para a interposição de recursos, nos
termos do edital, item 7 e respectivos subitens,
em relação a todos os lotes de participação.

-

07/06/2022 16:11:01 Pregoeiro Para registro: não houve interesse da licitante
F000356 em registrar seus melhores preços.

3

07/06/2022 16:05:54 Pregoeiro Pelo que estabelece o edital, item 6.9.2, abro o
prazo de cinco minutos, contados desta
convocação, para que a licitante F000356
manifeste interesse em registrar seus melhores
preços.

3

07/06/2022 16:04:11 Pregoeiro Para registro: não houve interesse da licitante
F000356 em registrar seus preços nas mesmas
condições dos ofertados pela licitante F000357.

3

07/06/2022 15:58:59 Pregoeiro Pelo que estabelece o edital, item 6.9.1, abro o
prazo de cinco minutos, contados desta
convocação, para que a licitante F000356
manifeste interesse em registrar seus preços
nas mesmas condições da licitante F000357.

3

07/06/2022 15:54:55 Pregoeiro Srs. licitantes, registro que verificou-se que os
produtos ofertados pelas licitantes declaradas
vencedoras atendem aos requisitos
estabelecidos no edital, razão pela qual não
serão exigidas amostras.

-

07/06/2022 15:52:04 Pregoeiro Declaro a licitante F000357 habilitada e
vencedora da licitação em relação ao lote 03.

3
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2022 15:51:21 Portal de compras O fornecedor 03.847.437/0001-53 -
COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP, cuja
proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

3

07/06/2022 15:17:38 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto obtenho e
analiso a documentação de habilitação relativa
aos licitantes então mais bem classificados por
lote.

-

07/06/2022 15:17:25 Pregoeiro Para registro, não houve interesse dos
licitantes no acesso alternativo à
documentação de habilitação.

-

07/06/2022 15:11:25 Pregoeiro Srs. licitantes, passo à fase de habilitação. O
sistema disponibilizará para acesso a
documentação de habilitação carregada, via
upload, pelo licitante então mais bem
classificado. A documentação de habilitação
poderá ser acessada ainda mediante link que,
em razão do disposto na Lei Federal
13.709/18, art. 7º, inciso VI e §3º,
disponibilizarei apenas aos licitantes, mediante
solicitação específica, a qual deverá ser
encaminhada via e-mail ao endereço
bdmg.pe@gmail.com, informando o código de
participação na licitação (ex. F000100) e o
CNPJ. Aguardarei cinco minutos para que os
interessados encaminhem as respectivas
solicitações referentes ao acesso alternativo à
documentação de habilitação.

-

07/06/2022 15:09:17 Portal de compras A proposta do fornecedor 03.847.437/0001-53 -
COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP para
esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi
10.335,0000.

3

07/06/2022 15:06:41 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo
os registros pertinentes no sistema.

-

07/06/2022 14:29:38 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 02. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

07/06/2022 14:00:35 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Torno à negociação
com o licitante F000406. Permaneçam
conectados.

-

07/06/2022 14:00:17 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

07/06/2022 14:00:06 Portal de compras Esse lote foi reativado.3

07/06/2022 12:06:57 Portal de compras Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi:
" pausa para o almoço. ". O lote deve ser
reativado dia 07/06/2022 às 14:00 h.

3

07/06/2022 12:06:33 Pregoeiro Bom almoço a todos. Declaro suspensa a
sessão.

-

07/06/2022 12:06:21 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

07/06/2022 12:04:55 Pregoeiro Srs. licitantes, faremos uma pausa para que
possamos almoçar. Retornaremos às 14h
neste mesmo ambiente virtual. Os senhores
têm um minuto para apresentarem qualquer
dúvida que tiverem, após o que o chat será
bloqueado até a reabertura da sessão, hoje às
14h.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2022 11:09:57 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 04. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

07/06/2022 11:09:22 Pregoeiro Aceita a última oferta do licitante F000357,
considerados os critérios objetivos de
aceitabilidade do edital. O registro pertinente
no sistema será feito após a conclusão das
fases de lances.

3

07/06/2022 11:07:13 Fornecedor
F000357

Sr pregoeiro a realidade não é essa,
infelizmente o mercado está muito instável
realmente é nosso melhor valor

3

07/06/2022 11:04:18 Pregoeiro Sr. licitante F000357, considerado o preço
praticado no registro de preço vigente, que se
encerrará em dezembro, fechemos no valor de
R$1,40, correspondente ao atualmente
registrado corrigido pelo índice IPCA
acumulado.

3

07/06/2022 10:58:05 Fornecedor
F000357

último lance nosso melhor valor3

07/06/2022 10:57:33 Pregoeiro Sr. licitante F000357, pelo que determina o
edital negociemos seu preço. Aguardo melhor
oferta.

3

07/06/2022 10:56:47 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi
encerrada.

3

07/06/2022 10:54:47 Portal de compras Houve lance nos últimos dois minutos. O tempo
restante da sessão foi atualizado para dois
minutos.

3

07/06/2022 10:54:23 Portal de compras Houve lance nos últimos dois minutos. O tempo
restante da sessão foi atualizado para dois
minutos.

3

07/06/2022 10:53:07 Portal de compras Houve lance nos últimos dois minutos. O tempo
restante da sessão foi atualizado para dois
minutos.

3

07/06/2022 10:52:38 Portal de compras Houve lance nos últimos dois minutos. O tempo
restante da sessão foi atualizado para dois
minutos.

3

07/06/2022 10:51:18 Pregoeiro Srs. licitantes, caso permaneçam inertes a fase
de lances será encerrada em menos de dois
minutos. Deem seus lances.

3

07/06/2022 10:49:39 Pregoeiro Srs. licitantes, no caso de lotes com apenas um
item de fornecimento a fase de lances é por
valor unitário. Caso permaneçam inertes a fase
de lances será encerrada em pouco mais de
três minutos.

3

07/06/2022 10:43:03 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi iniciada.3

07/06/2022 10:43:00 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances em
relação ao lote 03. Participantes dos demais
lotes, permaneçam conectados.

-

07/06/2022 10:42:55 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2022 10:41:30 Pregoeiro Conforme divulgado na página referente à
licitação, no portal do BDMG na internet, um
arquivo contendo instruções para a
participação na sessão pública  inclusive como
efetuar lances na fase de lances - pode ser
acessado pelo endereço
http://www.compras.mg.gov.br/images/OPF_09
_-
_Como_participar_da_sess%C3%A3o_do_pre
g%C3%A3o_FORNECEDORES.pdf

-

07/06/2022 10:40:29 Pregoeiro Na fase de habilitação, conforme estabelece o
edital, item 6.4.3.1, será dado ao licitante então
mais bem classificado 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.

-

07/06/2022 10:39:22 Pregoeiro Cada fase de lances terá duração mínima de
10 (dez) minutos e será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da fase. A prorrogação
ocorrerá quando houver lances nos últimos
dois minutos do prazo original e nos dois
minutos da prorrogação mais recente. Não
havendo lances nesses períodos a fase
competitiva será encerrada automaticamente.

-

07/06/2022 10:38:20 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.

-

07/06/2022 10:37:35 Pregoeiro As fases de lances ocorrerão individualmente,
para cada lote, primeiramente em relação ao
lote 03, em seguida em relação ao lote 04 e por
último em relação ao lote 02. Os participantes
dos lotes diferentes do relativo à fase de lance
corrente aguardarão, permanecendo
conectados.

-

07/06/2022 10:35:11 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

07/06/2022 10:27:02 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

07/06/2022 10:25:58 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

07/06/2022 10:25:52 Pregoeiro Srs. licitantes, antes de procedermos às fases
de lances requeiro sua atenção aos seguintes
avisos. Para uma comunicação mais eficiente o
chat será novamente bloqueado até a
conclusão do último aviso.

-

07/06/2022 10:24:27 Pregoeiro Em relação ao lote 04, o licitante F000447
apresentou junto à proposta arquivo no qual se
identificou, razão pela qual a proposta foi
desclassificada, segundo o que determina o
edital, Anexo III, item 1.6.1. As demais
propostas foram consideradas válidas em
relação aos requisitos formais do edital.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

07/06/2022 10:23:56 Pregoeiro Em relação aos lotes 02 e 03 as propostas
foram consideradas válidas em relação aos
requisitos formais do edital.

-

07/06/2022 10:23:38 Pregoeiro A licitação foi deserta em relação ao lote 01 do
objeto.

-

07/06/2022 10:23:21 Pregoeiro Srs. licitantes, segue o resultado da análise das
propostas originalmente apresentadas.

-

07/06/2022 10:23:00 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

07/06/2022 09:30:45 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. Aguardem, permanecendo
conectados.

-

07/06/2022 09:30:41 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

07/06/2022 09:30:06 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

07/06/2022 09:30:05 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR

Atas anteriores

Nº da ata Data/hora da geração Lote

1 07/06/22 16:33 2

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;
Luiz Roberto de Oliveira Pereira;
Virginia Silame Maranhão Lima.
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