
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 000002/2022.

Às 09:30:11 horas, do dia 30 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
todas as condições e requisitos 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

Micro 23.126.915/0001-43 - BUFFET
REQUINTE RECEPCOES EIRELI

SimMARIA DO PERPETUO
SOCORRO COSTA

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

SimCRISTIANE PEDROSA

Lote:

Descrição:

Serviços de "buffet" conforme todas as condições e requisitos expressos no edital e seus anexos

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:

21.103.315/0001-34 - CRISART EVENTOS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000152

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 228.000,00

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):

222.000,00
Valor pelos serviços de camarins (item 3.5, Anexo IV do edital):

6.000,00
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados conforme o edital):

60 dias

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 228.000,0000 R$ 228.000,00

Fornecedor:

23.126.915/0001-43 - BUFFET REQUINTE RECEPCOES EIRELI

Identificação do fornecedor: F000126

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 950.000,00

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):

850.000,00
Valor pelos serviços de camarins (item 3.5, Anexo IV do edital):

100.000,00
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados conforme o edital):

60

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 950.000,0000 R$ 950.000,00

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

30/09/2022 09:59:09 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não
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Aceitação de proposta

Data / hora Evento

30/09/2022 11:56:17 A proposta do fornecedor 23.126.915/0001-43 - BUFFET REQUINTE RECEPCOES
EIRELI não foi aceita, pelo seguinte motivo: pelo que determina o edital, item 3.8.3 e
4.5.4.a, em razão do preço excessivo, segundo estabelece o edital, Anexo I, item
2.1, tendo o licitante permanecido inerte quando instado à necessária adequação..

30/09/2022 10:16:28 A proposta do fornecedor 21.103.315/0001-34 - CRISART EVENTOS EIRELI - ME
foi aceita, pelo valor total de R$ 220.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

30/09/2022 11:55:26 O fornecedor CRISART EVENTOS EIRELI - ME não foi habilitado pelo seguinte
motivo: Examinada a documentação apresentada pelo licitante F000152 para sua
habilitação, verificou-se, com o auxílio técnico da Gerência de Comunicação do
BDMG a não aptidão da documentação apresentada 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/3E6sxyL e o qual ratifico,
declaro não habilitada a licitante e fracassada a licitação. Srs. licitantes, aguardem
enquanto empreendo o registro pertinente no sistema.

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

30/09/2022 12:12:26 Pregoeiro Uma boa tarde a todos. Declaro encerrada a sessão
pública.

Todos

30/09/2022 12:12:12 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

30/09/2022 12:10:05 Pregoeiro Srs. licitantes, os demais atos e decisões serão
oportunamente publicados no Compras MG e no portal
do BDMG na internet. A ata da sessão pública será
disponibilizada na página relativa à licitação, do portal
do BDMG na 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

30/09/2022 12:08:50 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 30/09/2022, às 12:08. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

30/09/2022 11:58:48 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 30/09/2022,
às 11:58.

1

30/09/2022 11:58:43 Pregoeiro Srs. licitantes, passo à fase recursal. O que o sistema
identifica por intenção de recurso é de fato a efetiva
interposição do recurso, nos termos do edital, item 7.2 e
respectivos subitens. O recurso não será admitido se
ausentes os pressupostos, segundo o edital, item 7.3.1.
Têm dez minutos contados da publicação do aviso
referente, pelo sistema.

Todos

30/09/2022 11:56:17 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 23.126.915/0001-43 -
BUFFET REQUINTE RECEPCOES EIRELI para esse
lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da
proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "pelo
que determina o edital, item 3.8.3 e 4.5.4.a, em razão do
preço excessivo, segundo estabelece o edital, Anexo I,
item 2.1, tendo o licitante permanecido inerte quando
instado à necessária adequação.".

1

30/09/2022 11:55:27 Portal de
compras

O fornecedor 21.103.315/0001-34 - CRISART
EVENTOS EIRELI - ME, cuja proposta foi aceita, não foi
habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação,
de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Examinada a
documentação apresentada pelo licitante F000152 para
sua habilitação, verificou-se, com o auxílio técnico da
Gerência de Comunicação do BDMG a não aptidão da
documentação apresentada 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/3E6sxyL
e o qual ratifico, declaro não habilitada a licitante e
fracassada a licitação. Srs. licitantes, aguardem
enquanto empreendo o registro pertinente no sistema.".

1

30/09/2022 11:54:16 Pregoeiro Srs. licitantes, examinada a documentação apresentada
pelo licitante F000152 para sua habilitação, verificou-se,
com o auxílio técnico da Gerência de Comunicação do
BDMG a não aptidão da documentação apresentada 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/3E6sxyL e o qual ratifico, declaro não
habilitada a licitante e fracassada a licitação. Srs.
licitantes, aguardem enquanto empreendo o registro
pertinente no sistema.

Todos

30/09/2022 11:53:11 Pregoeiro Pelo que determina o edital, item 3.8.3 e 4.5.4.a,
desclassifico a proposta do licitante F000126, pelo preço
excessivo, segundo estabelece o edital, Anexo I, item
2.1, tendo o licitante permanecido inerte quando instado
à necessária adequação.

Todos

30/09/2022 10:24:16 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
da documentação já cadastrada pelo licitante mais bem
classificado.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

30/09/2022 10:18:44 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

30/09/2022 10:16:28 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 21.103.315/0001-34 -
CRISART EVENTOS EIRELI - ME para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 220.000,00.

1

30/09/2022 10:15:52 Pregoeiro Considero válida a última proposta do licitante F000152,
no valor global de R$220.000,00, correspondente a
R$214.000,00 pelos serviços de buffet e R$6.000,00
pelos serviços de camarins, não presumível a
inexequibilidade segundo os critérios objetivos do edital.
Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo o
registro pertinente no sistema.

Todos

30/09/2022 10:13:20 Fornecedor
F000152

214.000,00 buffet1

30/09/2022 10:13:00 Fornecedor
F000152

6.000,00 camarim1

30/09/2022 10:11:16 Pregoeiro Sr. licitante F000152, ainda em sede de negociação e
observadas as condições do edital, especialmente a do
item 6.8.1.2, informe aqui pelo chat os valores
individuais para os serviços de buffet e os serviços de
camarins.

Todos

30/09/2022 10:08:18 Fornecedor
F000152

Infelizmente não consigo chegar nesse valor, o maximo
que consigo e R$ 220.000,00

1

30/09/2022 10:04:09 Pregoeiro Sr. licitante F000152, você veio preparado para disputar
o objeto embora não tenha ocorrido disputa.
Consideradas as propostas obtidas no processo de
determinação do valor global referencial é factível o
preço de R$191.760,00. Fechemos neste valor.

Todos

30/09/2022 10:00:32 Fornecedor
F000152

Esse preço ja esta no nosso limite1

30/09/2022 09:59:37 Pregoeiro Sr. licitante F000152, vamos negociar? Aguardo melhor
oferta.

Todos

30/09/2022 09:59:09 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.1

30/09/2022 09:57:04 Pregoeiro Srs. licitantes, se permanecerem inertes a fase de
lances será encerrada dentro de menos de dois
minutos. Deem seus lances.

Todos

30/09/2022 09:55:17 Pregoeiro Sr. licitante F000126, novamente, também para os
efeitos do que determina o edital, itens 6.2.10.1  e 6.8.1,
deve oferecer, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES,
valor global igual ou inferior a R$228.000,00, sob pena
de desclassificação por preço excessivo, observada a
disposição do edital, Anexo I, item 2.1.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

30/09/2022 09:51:08 Pregoeiro Sr. licitante F000126, reitero: sua proposta é de valor
excessivo. Deve apresentar valor global aceitável,
conforme já posto, sob pena de desclassificação por
preço excessivo.

Todos

30/09/2022 09:48:57 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

30/09/2022 09:48:55 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances.Todos

30/09/2022 09:48:52 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

30/09/2022 09:47:15 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 e
interpor recursos - pode ser acessado pelo endereço
http://www.compras.mg.gov.br/images/OPF_09_-
_Como_participar_da_sess%C3%A3o_do_preg%C3%A
3o_FORNECEDORES.pdf

Todos

30/09/2022 09:45:42 Pregoeiro Na fase de habilitação, conforme estabelece o edital,
item 6.5.3.1, 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.

Todos

30/09/2022 09:44:26 Pregoeiro A 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.

Todos

30/09/2022 09:43:23 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.

Todos

30/09/2022 09:42:55 Pregoeiro Srs. licitantes, antes de procedermos à fase de lances
requeiro sua atenção aos seguintes avisos.

Todos

30/09/2022 09:41:54 Pregoeiro A proposta apresentada pelo licitante F000126 foi
considerada válida em relação aos requisitos formais do
edital, condicionada a decisão a que este licitante
apresente, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, valor
global de R$228.000,00 ou inferior, pelo que determina
o edital, Anexo I, item 2.1, sob pena de desclassificação
por preço excessivo. A proposta apresentada pelo
licitante F000152 é válida segundo os requisitos formais
do edital.

Todos

30/09/2022 09:41:01 Pregoeiro Srs. licitantes, segue o resultado da análise das
propostas originalmente apresentadas. O chat
permanecerá bloqueado até a conclusão da publicação
do resultado e dos avisos referentes à fase de lances.

Todos

30/09/2022 09:30:44 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

30/09/2022 09:30:36 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

30/09/2022 09:30:11 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

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

MARIA DO
PEREPETUO
SOCORRO

COSTA

22/09/2022
14:51:15

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

20/09/2022
10:45:10

Impugnação 0002 ANDRE DE MELO
GUIMARAES

30/09/2022
09:29:06

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

30/09/2022
09:18:57

Esclarecimento 0003 ANDRE DE MELO
GUIMARAES

30/09/2022
09:29:24

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

30/09/2022
09:22:40

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

30/09/2022 09:30:11 - 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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