
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

GERENCIA DE COMUNICACAO

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201013 000001/2022.

Às 09:30:09 horas, do dia 16 de Setembro 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 aquisição de Serviços de buffet, 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

Micro 21.103.315/0001-34 - CRISART
EVENTOS EIRELI - ME

SimCRISTIANE PEDROSA

Micro 15.165.937/0001-94 - B F DOS
SANTOS-RESTAURANTE -ME

SimKATIA REGINA DE
CARVALHO SILVA MARIANO

Lote:

Descrição:

Serviços de "buffet", conforme o edital.

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Fracassado

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

CEIA, TIPO DIETA LIVRE OU DIETETICA, COM CARDAPIOS VARIADOS, CONFORME
PARAMETROS ESTABELECIDOS PELO ORGAO/ENTIDADE

000068292 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

15.165.937/0001-94 - B F DOS SANTOS-RESTAURANTE -ME

Identificação do fornecedor: F000186

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 215.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

CEIA, TIPO DIETA LIVRE OU DIETETICA, COM CARDAPIOS VARIADOS, CONFORME
PARAMETROS ESTABELECIDOS PELO ORGAO/ENTIDADE

Nº do item no processo: 1

000068292 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item

Valor pelos serviços de buffet (itens 3.1 a 3.4, Anexo IV do edital):

210000,00
Valor pelos serviços de camarins (item 3.5, Anexo IV do edital):

5000,00
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados conforme o edital):

60 ( sessenta) dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 215.000,0000 R$ 215.000,00

Fornecedor:

21.103.315/0001-34 - CRISART EVENTOS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000168

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:
pelo que determina o edital, itens 3.8.3 e 6.2.2, em razão de ter apresentado junto à proposta
documentação de habilitação, em descumprimento do que determina o edital, item 3.9.1.1, mediante
a qual se identificou.

Valor total: R$ 288.128,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

CEIA, TIPO DIETA LIVRE OU DIETETICA, COM CARDAPIOS VARIADOS, CONFORME
PARAMETROS ESTABELECIDOS PELO ORGAO/ENTIDADE

Nº do item no processo: 1

000068292 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item

Valor pelos serviços de buffet (itens 3.1 a 3.4, Anexo IV do edital):

283.000,00
Valor pelos serviços de camarins (item 3.5, Anexo IV do edital):

5.128,00
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados conforme o edital):

60 dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 288.128,0000 R$ 288.128,00

Reinício de disputa aberta
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Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

16/09/2022 10:11:21 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

16/09/2022 10:30:27 A proposta do fornecedor 15.165.937/0001-94 - B F DOS SANTOS-RESTAURANTE
-ME foi aceita, pelo valor total de R$ 200.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

16/09/2022 15:04:56 O fornecedor B F DOS SANTOS-RESTAURANTE -ME não foi habilitado pelo
seguinte motivo: não atendimento ao requisito do edital, Anexo II, itens 2.5.1 e 2.5.3.

Data / hora Evento

16/09/2022 15:11:30 Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, o fornecedor 21.103.315/0001-34 - CRISART
EVENTOS EIRELI - ME manifestou a intenção de interpor recurso pelo seguinte
motivo: Nenhum atestado da licitante descreve Serviço de buffet ,tipo coquetel para
no mínimo 600 pessoas.
Lê-se no edital:OBJETO: Prestação de serviços de buffet, para 1.200 (mil e
duzentas) pessoas,
2.5.1. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido(s) por
empresa, pública ou privada, que comprove(m) que a licitante prestou serviços de
buffet para evento com no mínimo 600 (seiscentos) convidados
2.5.1.3. Não será admitido o somatório de atestado(s) para a comprovação da
qualificação técnica.

Todos os atestados da licitante vencedora são somatório de eventos realizados
durante o ano, ou apenas coffee-brea para 1500 pessoas em 03 dias de eventos,isto
quer dizer que foram 500 pessoas por dia.
Sendo assim peço a desclassificação da empresa vencendora.. O recurso não foi
aceito pelo seguinte motivo: Ao invés de impugnar objetivamente ato ou omissão
deste Pregoeiro a licitante se limita a CONCORDAR com a decisão pela inabilitação
da sua concorrente, razão pela qual o recurso não será admitido, pela ausência dos
pressuposto da motivação, conforme o edital, item 7.3.1.

Intenção de recurso

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento

16/09/22 12:03
pausa para o almoço

16/09/2022 14:00Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão

Mensagens de chat
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Data / hora Remetente MensagemLote

Data / hora Remetente MensagemLote

16/09/2022 15:28:51 Pregoeiro Uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão.Todos

16/09/2022 15:28:29 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

16/09/2022 15:27:22 Pregoeiro Srs. licitantes, têm mais um minuto para apresentarem
qualquer dúvida, após o que o chat será bloqueado e a
sessão pública encerrada.

Todos

16/09/2022 15:26:44 Pregoeiro Sr. licitante F000186, a decisão pela inabilitação foi
devidamente fundamentada. O documento não
comprova o cumprimento integral do requisito.

Todos

16/09/2022 15:25:39 Fornecedor
F000186

quanto ao ítem 2.5.3 os documentos comprovando o
atendimento forma apresentados.

1

16/09/2022 15:25:33 Pregoeiro Sr. licitante, os serviços atestados não são aderentes ao
requisito de habilitação técnica, conforme já posto,
justificadamente.

Todos

16/09/2022 15:25:19 Fornecedor
F000186

Desde já esclarecemos que nao queremos tumultuar,
apenas esclarecer

1

16/09/2022 15:24:29 Fornecedor
F000186

Prezados, apresentamos o Atestado do CRC
comprovando atendimento pra 1.500 pessoas num
evento

1

16/09/2022 15:22:38 Pregoeiro Srs. licitantes, a ata da sessão pública será
disponibilizada no portal do BDMG na internet, logo
após o encerramento da sessão. Têm dois minutos para
apresentarem qualquer dúvida que tiverem, após o que
o chat será bloqueado e a sessão pública encerrada.

Todos

16/09/2022 15:21:19 Portal de
compras

A intenção de recurso do(s) fornecedor(es) CRISART
EVENTOS EIRELI - ME para esse lote não foi(ram)
aceita(s). Motivo: Ao invés de impugnar objetivamente
ato ou omissão deste Pregoeiro a licitante se limita a
CONCORDAR com a decisão pela inabilitação da sua
concorrente, razão pela qual o recurso não será
admitido, pela ausência dos pressuposto da motivação,
conforme o edital, item 7.3.1..

1

16/09/2022 15:16:31 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto julgo a
admissibilidade do recurso interposto.

Todos

16/09/2022 15:15:52 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 16/09/2022, às 15:15. O
fornecedor "21.103.315/0001-34 - CRISART EVENTOS
EIRELI - ME" manifestou intenção de interpor recurso
para o lote.

1

16/09/2022 15:05:50 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 16/09/2022,
às 15:05.

1

16/09/2022 15:05:44 Pregoeiro Srs. licitantes, abre-se agora o prazo de dez minutos
para a efetiva interposição de recursos, conforme o
edital, item 7 e respectivos subitens.

Todos

16/09/2022 15:04:56 Portal de
compras

O fornecedor 15.165.937/0001-94 - B F DOS SANTOS-
RESTAURANTE -ME, cuja proposta foi aceita, não foi
habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação,
de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "não
atendimento ao requisito do edital, Anexo II, itens 2.5.1
e 2.5.3.".

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

16/09/2022 15:03:00 Pregoeiro Srs. licitantes, examinada a documentação apresentada
pelo licitante F000186 para sua habilitação, verificou-se,
com o auxílio técnico da Gerência de Comunicação do
BDMG a inaptidão da documentação relativa à
habilitação técnica ao que requer o edital, Anexo II, itens
2.5.1 e  2.5.3, razão pela qual, com fundamento no
parecer o qual pode ser consultado mediante download
pelo endereço https://bit.ly/3xx7jpE e o qual ratifico,
declaro não habilitada a licitante e fracassada a
licitação. Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo
o registro pertinente no sistema.

Todos

16/09/2022 14:09:42 Fornecedor
F000186

Boa tarde !1

16/09/2022 14:06:23 Fornecedor
F000168

Boa tarde!1

16/09/2022 14:00:33 Pregoeiro Srs. licitantes, boa tarde. Aguardem, permanecendo
conectados, a análise relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitação, ainda em curso.

Todos

16/09/2022 14:00:23 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

16/09/2022 14:00:17 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

16/09/2022 12:03:23 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " pausa
para o almoço ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2022 às 14:00 h.

1

16/09/2022 12:02:53 Pregoeiro Bom almoço. Declaro suspensa até as 14h a sessão
pública.

Todos

16/09/2022 12:02:39 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

16/09/2022 12:00:27 Pregoeiro Srs. licitantes, faremos uma pausa para que possamos
almoçar. Retornaremos às 14h neste mesmo ambiente
virtual. Têm dois minutos para apresentarem quaisquer
dúvidas que tiverem, após o que o chat será bloqueado
até a reabertura da sessão, às 14h.

Todos

16/09/2022 11:02:40 Pregoeiro Sr. licitante F000168,  a análise está em curso.Todos

16/09/2022 11:01:13 Fornecedor
F000168

Nao vi nenhum atestado de serviço de buffet da licitante
para no mínimo 600 pessoas

1

16/09/2022 10:56:28 Pregoeiro Senhores, aguarde enquanto realizo a análise
pretinente.

Todos

16/09/2022 10:56:16 Pregoeiro Sr. licitante F000168, acesso encaminhado.Todos

16/09/2022 10:52:42 Pregoeiro Sr. licitante F000168, o acesso lhe será encaminhado.Todos

16/09/2022 10:45:45 Fornecedor
F000168

Acabei de mandar o email solicitação a documentação
do licitante vencendor

1

16/09/2022 10:41:40 Fornecedor
F000168

minha internet caiu e não conseguir mandar a
mensagem antes

1

16/09/2022 10:41:01 Fornecedor
F000168

Eu tenho interesse de ver a documentação do liictante
vencedor

1

16/09/2022 10:37:39 Pregoeiro Srs. licitantes, não houve interesse pelo acesso
alternativo à documentação de habilitação. Ainda
poderão solicitá-lo, conforme indicado, até que seja
publicado aqui pelo chat o resultado da fase de
habilitação. Aguardem enquanto empreendo a análise
pertinente

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

16/09/2022 10:32:14 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos 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 e 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,
se houver interesse, encaminhem as respectivas
solicitações referentes ao acesso alternativo à
documentação de habilitação.

Todos

16/09/2022 10:31:23 Pregoeiro Sr. licitante F000186, aceita sua última proposta,
Serviços de Buffet = R$ 195.000,00 / Serviços de
camarins= R$ 5.000,00, não presumível a
inexequibilidade segundo o critério objetivo do edital.

Todos

16/09/2022 10:30:27 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 15.165.937/0001-94 - B F
DOS SANTOS-RESTAURANTE -ME para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 200.000,00.

1

16/09/2022 10:28:59 Fornecedor
F000186

Serviços de Buffet = R$ 195.000,00 / Serviços de
camarins= R$ 5.000,00, tudo bem?

1

16/09/2022 10:26:04 Pregoeiro Sr. licitante F000186, observando o que determina o
edital, item 6.8.1.2, acerca da impossibilidade de
apresentação de preços finais maiores que os
originalmente ofertados, informe os valores individuais
dos serviços de buffet e dos serviços de camarins.

Todos

16/09/2022 10:24:07 Fornecedor
F000186

Prezado Pregoeiro, podemos sim fechar a R$
200.000,00.

1

16/09/2022 10:19:26 Pregoeiro Sr. licitante F000186, sim. Aguardo.Todos

16/09/2022 10:19:05 Fornecedor
F000186

Prezados, solicito uns minutos por gentileza pra fins de
análise, pode ser?

1

16/09/2022 10:18:23 Pregoeiro Sr. licitante F000186, conforme a pesquisa de mercado
realizada para determinação do valor global referencial
máximo aceitável, é factível um preço da ordem de
R$191.700,00. Considerada sua argumentação,
fechemos em R$200.000,00.

Todos

16/09/2022 10:15:50 Fornecedor
F000186

Como se trata de um evento onde a mao de obra é bem
grande e pra fins de preservar a qualidade do nosso
serviço em termos de produtos de primeira qualidade
assim como já temos atuado em outras clientes, nossa
margem está bem pequena. O que podemos fazer é
fechar no valor total de R$ 212.000,00.

1

16/09/2022 10:11:36 Pregoeiro Sr. licitante F00186, vamos negociar? Aguardo melhor
oferta.

Todos

16/09/2022 10:11:21 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.1

16/09/2022 10:07:45 Pregoeiro Sr. licitante F000168, a inclusão no campo incorreto fica
registrada no sistema.

Todos

16/09/2022 10:06:42 Fornecedor
F000168

Foi lá que adicionei1

16/09/2022 10:06:15 Pregoeiro Sr. licitante F000168, o item 3.9.1.1 do edital indicou,
inclusive por imagem, que o campo a ser utilizado seria
o relativo aos documentos para habilitação. Entendo sua
irresignação, mas ela não procede, tendo em vista o que
determina o edital e os alertas como publicados.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

16/09/2022 10:03:16 Fornecedor
F000168

Meus documentos foram inseridos na campo adicionar
documentos adicionais e não complementares

1

16/09/2022 10:01:38 Fornecedor
F000186

Bom dia Senhores!1

16/09/2022 10:01:01 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

16/09/2022 10:00:58 Pregoeiro Sr. licitantes,  passo à fase de lances.Todos

16/09/2022 10:00:31 Pregoeiro Sr. licitante F000168, sim, mas mediante a
funcionalidade específica, para que não se identificasse,
conforme determinou o edital. O alerta para que fosse
cumprida a determinação do edital, sob pena de
desclassificação, foi publicado tanto no Compras MG
quanto no portal do BDMG, na página relativa à
licitação.

Todos

16/09/2022 09:59:13 Fornecedor
F000168

BOM DIA! mas eu tinha q inserir meu atestado e demais
documentos vencidos no crc

1

16/09/2022 09:59:12 Pregoeiro Sr. licitante F000186, vez que é o detentor da única
proposta válida, 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. Aguardo melhor oferta.

Todos

16/09/2022 09:57:55 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

16/09/2022 09:57:47 Pregoeiro A proposta do licitante F000186 foi considerada válida
em relação aos requisitos formais do edital.

Todos

16/09/2022 09:57:36 Pregoeiro O licitante F000168, em descumprimento do que
determina o edital, item 3.9.1.1, apresentou junto à
proposta documentação de habilitação mediante a qual
se identificou. Assim, pelo que determina o edital, itens
3.8.3 e 6.2.2, a proposta foi desclassificada.

Todos

16/09/2022 09:54:47 Pregoeiro Srs. licitantes, segue o resultado da análise das
propostas originalmente apresentadas. O chat
permanecerá bloqueado até a conclusão da publicação
do resultado.

Todos

16/09/2022 09:30:39 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

16/09/2022 09:30:29 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 referida análise. Aguardem,
permanecendo conectados.

Todos

16/09/2022 09:30:09 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
REINALDO

ANGELO DA
CRUZ

12/09/2022
15:01:45

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

12/09/2022
14:42:07

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

16/09/2022 09:30:09 - 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;
Virginia Silame Maranhão Lima.
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