
Ata de pregão

Órgão gestor:

Resultado da sessão pública

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº
0000000068/2022.

Às 09:30:00 horas, do dia 10 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 LOCAÇÕES
AVULSAS DE VEÍCULOS COM MOTORISTA NA RMBH.

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 18.856.317/0001-90 - ONIX
TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI
- ME

SimPATRICIA GOULART
TRINDADE

Lote:

Descrição:

Locações avulsas de veículos com motorista, em Belo Horizonte e região metropolitana

1

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Registro de preços concluídoSituação:

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Nº do item no lote: 1

LOCACAO AVULSA VEICULO 5 LUGARES,4 PORTAS,MIN 1200CC,MIN 85 CV,TRIO,GPS,AIRBAG
FRONTAL,ABS, AR E DIRECAO. COM MOTORISTA

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00006799-7 Tipo: Serviço

Especificação do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: DIARIA

Quantidade solicitada: 24,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores
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Fornecedor: 18.856.317/0001-90 - ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME

LOCACAO AVULSA VEICULO 5 LUGARES,4 PORTAS,MIN 1200CC,MIN 85 CV,TRIO,GPS,AIRBAG
FRONTAL,ABS, AR E DIRECAO. COM MOTORISTA

Especificação do item:

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

60
Valor unitário pela hora-extra (máximo de R$47,93):

47,93
Valo unitário pelo pernoite (máximo de R$209,80):

209,80
Marca e modelo dos veículos oferecidos para locação (conforme condições do edital, Anexo IV,
item 3.3 e respectivos subitens):

TOYOTA ETIOS, VOLKSWAGEN VOYAGE, VOLKSWAGEN GOL

Marca: Modelo:

Quantidade proposta pelo fornecedor:

- -

24,0000

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

Valor unitário: Valor total:R$ 367,0000 R$ 8.808,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

18.856.317/0001-90 - ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000191

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 8.824,80

Nº do item no lote: 1

LOCACAO AVULSA VEICULO 5 LUGARES,4 PORTAS,MIN 1200CC,MIN 85
CV,TRIO,GPS,AIRBAG FRONTAL,ABS, AR E DIRECAO. COM MOTORISTA

1Nº do item no planejamento:

Código do item: 00006799-7 Tipo: Serviço

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

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

60
Valor unitário pela hora-extra (máximo de R$47,93):

47,93
Valo unitário pelo pernoite (máximo de R$209,80):

209,80
Marca e modelo dos veículos oferecidos para locação (conforme condições do edital, Anexo IV,
item 3.3 e respectivos subitens):

TOYOTA ETIOS, VOLKSWAGEN VOYAGE, VOLKSWAGEN GOL

Unidade de aquisição/fornecimento: DIARIA
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Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

Quantidade proposta pelo fornecedor: 24,0000

Quantidade solicitada: 24,0000

Valor unitário: Valor total:R$ 367,7000 R$ 8.824,80

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

10/06/2022 10:26:07 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora Evento

10/06/2022 10:39:22 A proposta do fornecedor 18.856.317/0001-90 - ONIX TRANSPORTE DE CARGAS
EIRELI - ME foi aceita, pelo valor total de R$ 8.808,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

10/06/2022 11:15:22 O fornecedor ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME 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

Registro da proposta

Data / hora Evento

10/06/2022 11:27:58 A proposta do fornecedor 18.856.317/0001-90 - ONIX TRANSPORTE DE CARGAS
EIRELI - ME foi registrada, pelo valor total de R$ 8.808,00.

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

10/06/2022 12:03:22 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão
pública.

-

10/06/2022 12:03:11 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

10/06/2022 12:00:50 Pregoeiro Sr. licitante, conforme determina o edital, item
6.8.3, vez que a validade da documentação de
habilitação foi verificada mediante consulta aos
portais próprios na internet 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 instrumento disponível
para download pelo endereço
https://bit.ly/3zrvJlZ. 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 via e-mail ao endereço
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. Tem dois minutos para apresentar
qualquer dúvida que tiver, após o que o chat
será bloqueado e a sessão pública encerrada.

-

10/06/2022 11:46:50 Pregoeiro Aguardo sua manifestação acerca do
encaminhamento imediato do instrumento de
proposta ou se utilizará o prazo previsto no
edital, item 6.8.3.

-

10/06/2022 11:45:57 Pregoeiro Sr. licitante, foi cometido um erro material na
informação, no modelo de proposta que consta
no edital, do objeto licitado. Assim, deve ser
usado como referencial o formulário disponível
pelo endereço https://bit.ly/3zrvJlZ, conforme já
posto.

-

10/06/2022 11:34:28 Pregoeiro Sr. licitante, o documento não foi assinado. É
possível a produção neste momento, do
documento com a assinatura digital?

-

10/06/2022 11:32:05 Pregoeiro Aguarde enquanto verifico a assinatura digital.-

10/06/2022 11:31:02 Fornecedor
F000191

Enviado.1

10/06/2022 11:30:06 Pregoeiro Agradeço a atenção, sr. licitante. Aguardo.-

10/06/2022 11:29:18 Fornecedor
F000191

Prezado, estou providenciando o envio da
proposta assinada imediadamente.

1

10/06/2022 11:27:19 Pregoeiro Sr. licitante ONIX TRANSPORTE DE CARGAS
EIRELI, adjudico-lhe o objeto da licitação e
verifico a possibilidade de que o instrumento de
proposta comercial readequada, disponível
pelo endereço https://bit.ly/3zrvJlZ , seja
devidamente preenchido e digitalmente
assinado pela Sra. PATRICIA GOULART
TRINDADE e encaminhado agora a mim, ao e-
mail bdmg.pe@gmail.com, para materialização
do princípio da eficiência que vincula esta
licitação nos termos da legislação de regência.
Aguardo sua manifestação.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

10/06/2022 11:26:22 Portal de compras O cadastramento de manifestações de
intenção de recurso foi finalizado em
10/06/2022, às 11:26. Não houve intenção
manifestada pelos fornecedores participantes
do lote.

1

10/06/2022 11:16:01 Portal de compras O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em
10/06/2022, às 11:16.

1

10/06/2022 11:15:57 Pregoeiro Sr. licitante F000119, declaro-o habilitado e
vencedor da licitação. Passo à fase recursal
apenas para cumprimento do rito processual,
vez que ausente o pressuposto recursal da
sucumbência.

-

10/06/2022 11:15:22 Portal de compras O fornecedor 18.856.317/0001-90 - ONIX
TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME,
cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse
lote.

1

10/06/2022 10:40:58 Pregoeiro Sr. licitante, passo à fase de habilitação.
Aguarde enquanto obtenho o relatório CRC,
verifico a regularidade junto ao CAFIMP e ao
CEIS e empreendo as demais análises
pertinentes.

-

10/06/2022 10:39:22 Portal de compras A proposta do fornecedor 18.856.317/0001-90 -
ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI -
ME para esse lote foi aceita. O valor final da
proposta foi 8.808,0000.

1

10/06/2022 10:39:08 Pregoeiro Aceita sua última oferta, sr. licitante, de
R$367,00 pela diária de locação; R$47,00 pela
hora extra; e R$209,00 pelo pernoite. Aguarde
enquanto empreendo o registro pertinente no
sistema.

-

10/06/2022 10:37:59 Fornecedor
F000191

Conseguimos fechar a hora extra e o pernoite
em R$47,00 e R$209,00.

1

10/06/2022 10:37:07 Pregoeiro Em relação à hora extra e ao pernoite
fechemos em R$47,00 e R$209,00.

-

10/06/2022 10:34:01 Fornecedor
F000191

Senhor pregoeiro, não consigo abaixar mais,
os valores já estão bem competitivos e abaixo
do estimado.

1

10/06/2022 10:31:51 Pregoeiro Sr. licitante, proponho-lhe o valor de R$362,77
pela diária, correspondente ao desconto obtido
na licitação mais recentemente realizada pelo
BDMG para o mesmo objeto, e mantidos os
valores originalmente ofertados para a hora
extra e pernoite. Podemos fechar?

-

10/06/2022 10:29:08 Fornecedor
F000191

Senhor pregoeiro, conseguimos chegar no
valor de R$ 367,00 por diária.

1

10/06/2022 10:26:20 Pregoeiro Sr. licitante, vamos negociar? Aguardo melhor
oferta.

-

10/06/2022 10:26:07 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi
encerrada.

1

10/06/2022 10:15:43 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

10/06/2022 10:15:34 Pregoeiro 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. Passemos à negociação.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

10/06/2022 10:14:43 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_pre
g%C3%A3o_FORNECEDORES.pdf

-

10/06/2022 10:14:27 Pregoeiro Senhor licitante F000191, considero válida sua
proposta, em relação aos requisitos formais do
edital. Antes de passarmos à negociação
direta, vez que é o único licitante, requeiro sua
atenção aos seguintes avisos.

-

10/06/2022 10:14:07 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

10/06/2022 10:07:17 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

10/06/2022 10:07:12 Pregoeiro Sr. licitante, aguarde enquanto concluo a
avaliação da proposta originalmente ofertada.

-

10/06/2022 10:06:17 Fornecedor
F000191

Toyota Etios 2021 1.5 Biocombustível /
Volkswagen Gol 2021 1.6 Biocombustível /
Volkswagen Voyage 2021 1.6 Biocombustível

1

10/06/2022 10:02:52 Pregoeiro Sr. licitante F000191, não é necessário. Basta
informar aqui pelo chat as características
exigidas dos veículos conforme os três itens
citados do edital. Ressalto que os serviços
licitados são de locações avulsas de veículos,
para atendimento a demandas pontuais, e não
de cessão de veículos para composição de
frota corporativa e os quantitativos
apresentados correspondem a referenciais
máximos para utilização dos serviços, sendo o
número de locações definido em função da
necessidade específica do BDMG, podendo
ocorrer locações simultâneas, conforme o
Anexo IV do edital, item 3.14. Os veículos
deverão estar disponíveis para locação todos
os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas
por dia, conforme o Anexo IV de edital, item
3.7.

-

10/06/2022 09:56:41 Fornecedor
F000191

Senhor pregoeiro, é possível o envio do
documento do carro que vai atender o serviço?

1

10/06/2022 09:50:18 Pregoeiro Sr. licitante F000191, aguardo.-

10/06/2022 09:49:53 Fornecedor
F000191

Peço um momento que vamos providenciar.1

10/06/2022 09:47:29 Pregoeiro Sr. licitante F000191, pelo que determina o
edital, item 4.5.3, requeiro que detalhe aqui
pelo chat as características dos veículos
oferecidos Toyota Etios, Volkswagen Gol e
Volkswagen Voyage relacionadas a cilindradas
e potência, combustível e ano de fabricação a
que se refere o edital, Anexo IV, itens 3.3.1,
3.3.9 e 3.3.11, respectivamente.

-

10/06/2022 09:46:43 Portal de compras Todos os fornecedores foram desbloqueados
no chat.

-

10/06/2022 09:31:03 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

10/06/2022 09:30:58 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Passo à análise das
propostas comerciais já apresentadas para
todos os lotes. Para que tenhamos um
processo mais eficiente, o chat será bloqueado
até a conclusão da análise. Aguardem,
permanecendo conectados.

-

10/06/2022 09:30:41 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

10/06/2022 09:30:41 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR

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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